Verksamhetsberättelse 2017

Ännu ett inspirerande år som ordförande för en växande förening!
Halmstads Fältrittklubb - en förening för alla
En av Hallands största ridklubbar, vår stolthet Halmstads Fältrittklubb med drygt 500 medlemmar, har
under året vuxit inom flera av våra verksamhetsområden. Vi har tillsammans visat att satsning och
engagemang bidrar till ett ökat intresse och under året vi har framför oss hoppas vi kunna skörda
frukterna av vårt arbete. Inom vår förening finns mycket kraft och idéer som jag som ordförande är
väldigt stolt över. Vi har visat både lokalt, genom t ex vårt arbete med kommunen, och nationellt, genom
t ex stora framgångar på tävlingsbanor runt om i landet, att vår förening vill växa ännu mer. Jag tycker
vårt gemensamma mål ska vara att bli den största ridklubben i Halland. Det är ett fullt realistiskt mål!
Under året har vi gjort stora satsningar på ridskolan. En del av utvecklingen har varit att förbättra kvalitén
på våra hästar för att erbjuda eleverna ännu mer utmaningar. Som en del av detta vill vi erbjuda fler
elever möjlighet att tävla med våra ridskolehästar i de lägre divisionerna, vilket både är till nytta för
eleven, men även en välkommen variation för våra hästar. Vi har dessutom anställt Emma Rosenqvist
som sportchef, vilket markerar vår inriktning att ridsport är en sport och att vi satsar mot framtiden. För
övrigt kan vi konstatera att ridsporten nu får räknas som friskvård vilket är ett stort steg i rätt riktning.
Vår dialog med kommunen kring anläggningen och dess utveckling har intensifierats under året. I juni var
vi ett härligt gäng som tog med några ridskolehästar ner till stan för att träffa politiker. Det blev ett
väldigt lyckat evenemang och vi fick tillfälle att berätta mer om vår verksamhet för flera av våra lokala
beslutsfattare. Vi har under hösten börjat konkretisera hur den pott på 13 miljoner som anläggningen
blivit tilldelad av kommunen ska användas bäst. Ännu finns det möjlighet att komma med förslag och vi
vill gärna att alla ni medlemmar passar på att lämna era synpunkter. Anläggningen är på många sätt i
väldigt fint skick men det finns även stor potential att växa och utveckla den.
Tävlingsverksamheten har under året fungerat bra med många stolta framgångar. Halmstad som
tävlingsarrangör har ett gott rykte och inför kommande år har vi höga mål kring vilka evenemang vi vill
anordna på klubben. Vi har redan lyckats höja nivån på våra evenemang, genom att bl a få ordna en
observationstävling på nationell nivå för ponny och children samt elitomgångar av hoppning under 2018.
I skrivande stund är dressyrtävlingen precis avslutade och jag konstaterar med glädje att vi fått otroligt
mycket beröm och redan frågan att anordna tävlingen även 2019. Det bästa kvitto man kan få, stort tack
till alla som gjorde det möjligt!
Våra egna tävlingsryttare har under året verkligen visat framhovarna på tävlingsbanorna. Ponnyryttarna
har glänst lite extra med bl a ett silver på Lag-SM i hoppning och ett guld på Inomhus-SM i hoppning
genom vår fenomenala medlem Pontus Wettersten. Utöver eliten har vi även haft lag på flera nivåer, och
glädjande nog även i dressyr. Just det sistnämnda hoppas vi kunna utveckla ännu mer framöver. Vi har
under året haft Grand Prix-ryttaren Johanna DueBoje på anläggningen varannan vecka för att hålla
träningar. Ett mycket populärt inslag där kvällarna blir fullbokade på väldigt kort tid. Inför nästa år har
Johanna valt att bli medlem och målet inom dressyren är att få ihop ett lag till Lag-SM.
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Även inom hoppningen har vi höga mål och kapaciteten finns att försvara årets medaljer eller kanske ta
ännu fler.
Nya och etablerade sponsorer, vill rikta ett stor och ödmjukt tack till Er företagare som hjärtligt varit en
del av vår verksamhet. Utan sponsorer skulle idrottssverige inte vara mycket och så inte heller Halmstads
Fältrittklubb. Ingen nämnd ingen glömd, påminner att kika på sargen i glasridhuset var ni ska handla eller
köpa era tjänster.
Ja, ni hör vilken förening vi har! Det sprudlar av tillväxt och engagemang. Vi i styrelsen har kreativa och
effektiva möten och vår ungdomssektion har visat på mycket stor drivkraft och vilja att engagera sig. Det
är fantastiskt att besöka vår anläggning och möta all glädje. Låt oss fortsätta i samma anda och visa
respekt och kärlek mot våra hästar och varandra. Vi har ett spännande år framför oss och jag ser redan
fram emot att få skriva nästa års verksamhetsberättelse.

Ordförande Ola Hidgård

Sportchef
Arbetet med att förbättra hela HFK:s verksamhet och dess miljö pågår ständigt och vi tar tacksamt emot
förslag och feedback från alla medlemmar i HFK.
Vi började året 2017 med en clinic och träning för Maria Gretzer. Under dagen tränade flera av våra
tävlingsryttare och på kvällen bjöds vi på en mycket inspirerande clinic där Maria bland annat red en av
våra ridskolehästar, Lizette. Clinicen var välbesökt med ca 100 personer på läktaren.
Vi har under året erbjudit våra medlemmar träning för externa tränare i både hoppning och dressyr.
Några av de tränare som varit på HFK under året är Maria Gretzer, Elisabeth Lundholm, Jakob Hellström,
Johanna Due-Boje, och Amanda Ericsson.
US har på ett mycket bra sätt genomfört ett antal ”prova på ridningar” under året vilka har varit
välbesökta. Detta är ett sätt att nå ut till de som kanske ännu inte börjat att rida men som i framtiden kan
vilja bli elever och medlemmar på HFK. Inför våren kommer vi starta fler grupper för de yngre ryttarna på
söndagar med ledare från Ungdomssektionen.
HFK hade under hösten klubbmästerskap i både dressyr och hoppning för så väl ponny och häst som var
mycket uppskattade och som vi har för avsikt att genomföra årligen. Vi korade klubbmästare för både
privat och ridskoleryttare.
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Vi har i år varit följande personal som jobbat på HFK
Stallpersonal: Åsa Johansson, Karin Persson, Anna Pettersson och Ida Landkvist. Anna Pettersson kommer
under 2018 vara föräldraledig. Karin Persson vikarierar på Annas tjänst tills vidare.
Vaktmästare: Jan Johannesson
Ridinstruktörer: Margareta Norgren, Christina Severinsson och Leontina Lammheden.
En förändring vad gäller ridinstruktörer har också skett då Leontina Lammheden har slutat och Monica
Lorenzon börjar i januari 2018.
Emma Rosenqvist

Halmstad Fältrittklubbs vision
Halmstad Fältrittklubb skall vara det naturliga valet för dig med häst och ridsportintresse, en ledande
förening inom utbildning och tävling. Vi vill erbjuda en inspirerande och inkluderande miljö, där
kunskap, samarbetsförmåga, ansvarskänsla, och respekt för medmänniskor och djur utvecklas.

Våra kärnvärden
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Styrelsearbete 2017
Mellan föreningens årsmöten, eller extra allmänna medlemsmöten leds föreningen av en förtroendevald
styrelse. Styrelen i Halmstads Fältrittklubb har under verksamhetsåret 2017 bestått av nio ordinarie
ledamöter jämte ordföranden samt två ledamöter från Ungdomssektionen och tre suppleanter (se
nedan). Styrelsen i Halmstads Fältrittklubb är ideellt arbetande och utan arvodering.
Styrelsen vill tacka hela personalen som under året har kommit med synpunkter och på ett förtjänstfullt
sätt hjälpt föreningen att utveckla verksamheten.
Styrelse HFK 2017
Posistion
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant
US Representant
US Represenant
Adjungerad

Namn

Rösträtt

Mötes närvaro
12 möten

Förordnande

Ola Karlsson
Ulrika Dahlström
Anna-Karin Sjöström
Nicklas Haking
Tommy Göransson
Teresia Fristrand
Marie Bengtsson
Jeanette Blomberg
Mikael Gustafsson
Victoria Brag
Karl-Magnus Nilsson
Lena Weber
Moa Rautenberg
Olika
Olika
Emma Rosenqvist

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
(ja)
(ja)
(Ja)

12
11
11
2
12
6
9
7
11
10
7
7
6

2 år
2 år
2 år
1 år
1 År Fyllnads val
2 år
2 År
2 År
2 År
2 år
1 År
1 År
1 År

Under året har hållits 12 styrelsemöten varav 12 protokollförda. Styrelsemöten har normalt hållits var
fjärde vecka. Föreningens huvudsakliga aktiviteter som involverar hästar och utövare bedrivs till vardags i
ridskola och löpande verksamhet och till "fest" som tävlingar och evenemang. Medlemmar, anläggning
och cafeteria används både till vardags och till fest! Viktigt att poängtera är att detta har varit ett sätt för
styrelsen att organisera arbete och ansvarsfördelning, det finns absolut inga vattentäta skott emellan
delarna utan alla samverkar för att få föreningens verksamhet som helhet att fungera.
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Medlemmar
En ideell förening består av, och verkar för, sina medlemmar. Det bärande konceptet är att vi kan
åstadkomma mer tillsammans än var och en för sig, om vi arbetar för ett gemensamt intresse.
Grundläggande är alla medlemmars insatser, om var och en bidrar efter sin förmåga besitter vi
tillsammans både bred och djup kompetens och arbetskapacitet nog att åstadkomma stordåd!

Ungdomssektionen
Vi har aktiva ungdomar i Halmstads Fältrittklubb! Flera rider på ridskolan, är aktiva som funktionärer vid
tävlingar och arrangemang och deltar i ungdomssektionens olika aktiviteter. Här utvecklas framtidens
ledare! Läs mer om ungdomssektionens aktiviteter i deras egen verksamhetsberättelse.

Ridskola
Ridskolan och dess löpande verksamheten sköts av föreningens personal.
Under 2017 har ridskolan haft drygt 300 uppsittningar per vecka.
I slutet av 2017 skickade vi ut en enkät till våra ridskoleelever som vi kommer att använda som underlag
för att fortsätta vårt arbete med förbättringar under 2018 när det gäller ridskolan.
Även i år har nya hästar och ponnyer kommit till ridskolan och vi hoppas att de ska hjälpa till att bidra
med att lyfta kvalitén på ridskoleverksamheten ytterligare. De hästar som köpts in under året är Oline
och Indiana. Två halvblodsston med meriter från tävlingsbanorna i dressyr respektive hoppning.
Två nya ponnyer har vi också fått: Lillan som är på lån och Mezzo som köptes in i slutet av året. Mezzo är
en Connemara valack på 6 år. Ponnyn Göran har under året sålts till en av våra elever på ridskolan.
Under höstterminen introducerades flera nya nivåer på gruppindelning i ridskolan, både allroundgrupper
på fler nivåer än tidigare och våra populära specialgrupper i hoppning och dressyr. Dessutom fick
medlemmarna möjlighet att hyra en ridskolehäst under juluppehållet så de kunde ha sin egen favorit lite
för sig själva att sköta om och rida. Det var många som tog den chansen och vi kommer säkerligen
återkomma med denna aktivitet även 2018.

Medlemssektionen
I slutet av februari avgick en buss med medlemmar till Scandinavium för att titta på Gothenburg Horse
Show. En mycket uppskattad medlemsaktivitet som även återkommer 2018.
Under 2017 har vi som representerar styrelsen jobbat samordnat med alla medlemmar samt ridskolan. Vi
har under året kallat till 1 möte per säsong/ halvår där vi via facebook, hemsidan och anslag på HFK bjudit
in alla våra medlemmar att delta. Under dessa möten har vi gett löpande information om HFK:s
verksamhet samt tagit mot förslag och feedback från våra medlemmar.
Det här arbetet kommer att fortsätta och förhoppningsvis utvecklas ytterligare under 2018.
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Ridskolesektionen
Under 2017 har vi som representerar styrelsen jobbat samordnat med alla medlemmar samt ridskolan. Vi
har under året kallat till 1 möte per säsong/ halvår där vi via facebook, hemsidan och anslag på HFK bjudit
in alla våra medlemmar att delta. Under dessa möten har vi gett löpande information om HFK:s
verksamhet samt tagit mot förslag och feedback från våra medlemmar.
Under året har vi som representerar styrelsen också träffat ridskolans Sportchef samt ridinstruktörer vi
ett tillfälle per säsong för att bl.a. få deras syn och tankar på hur ridskolan fungerar och hur den kan
utvecklas vidare. Vi har då även diskuterat de förslag och den feedback vi fått från medlemmar under
våra medlemsmöten.
Exempel på frågeställningar som tagits upp är att det är viktigt att lektioner startar på utsatt tid,
hästmaterialet, utrustningen för att göra iordning hästarna, att dressyrsadelkammaren behöver
iordningställas mm mm.
En stor del av de förslag vi har fått av våra medlemmar har nu också genomförts eller på olika sätt
aktualiserats i det fortsatta förbättringsarbetet på ridskolan.
Vid starten av höstterminen kallade vi även till ett uppstartsmöte där vi informerade om höstens
planering och aktiviteter.
Det här arbetet som beskrivits ovan kommer att fortsätta och förhoppningsvis utvecklas ytterligare under
2018

Tävlingar och arrangemang
Det finns många aktiva tävlingsryttare bland medlemmarna i Halmstads Fältrittklubb. 2017 hade vi 101
lösta licenser för Halmstad Fältrittklubb, vilket är en liten ökning jämfört med året innan då vi hade 96
lösta licenser.
Likt föregående år så är intresset för hoppsporten störst, vilket också avspeglar sig i de tävlingar som har
arrangerats. Men under året har dressyrintresset ökat i klubben och vi hoppas att även kunna framhäva
oss på tävlingsbanorna och som arrangör i denna disciplin under 2018.
Halmstads fältrittklubb attraherar tävlingsryttare även utanför kommunen då vi har en trevlig
sammanhållning och möjligheterna att träna och tävla "på hemmaplan" är goda. Halmstadryttare tävlar
på alla nivåer, från klubbtävlingar till elitnivå.
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Tävlingssektionen
Tävlingsverksamheten fortsätter att utvecklas, även om vi har gjort färre tävlingar än under 2016, så har
våra meeting: Youngsters of Halmstad, Laxahoppet och Septemberhoppet varit mycket uppskattade. HFK
har stått som värd för 6 tävlingar, fördelat på 14 tävlingsdagar. Under 2017 så har vi inte haft något
samarbete med Hoppcentrum i Glommen.
Flera av arrangemangen är årligt återkommande, såsom Youngsters of Halmstad, Majtävlingen och
Septemberhoppet.
Mycket jobb har lagts ner på underlag såväl inne som ute under året. Underlaget i Tegelridhuset har fyllts
på med ny fibersand. Under våren fick vi bevattningsförbud i Halmstad kommun, vilket innebar att vi inte
kunde fylla på vatten i våra nya utebanor. Vår majtävling fick därför flyttas in i Glasridhuset och det
innebar att vi gjorde en stor förlust pga uteblivna anmälningar. Under hela juli/augusti kördes det vatten
från Nissan till banorna och vi kunde genomföra Laxahoppet utomhus. Tävlingsverksamheten fortsätter
att utvecklas tack vare de funktionärer som jobbar ideellt för att göra våra arrangemang så lyckade som
möjligt. Tävlingsverksamheten drivs sedan ett par år tillbaka av Tävlingssektionen. Intresset bland
medlemmarna för att vara med i tävlingssektionen är svagt och vi har därför fortsatt idén med
projektgrupper, där tävlingarna har delats in i olika områden med en gruppledare som ansvarig.
HFK har under året stått värd för följande tävlingar:
- Youngsters of Halmstad: Tredagars lokal/regional/nationell hoppning för unghästar 4- 7 år.
- Folksam Ponnyallsvenskan med Elit och Div I ponny hoppning.
- Majtävlingen: lokal/regional hoppning för häst utomhus, som vi fick flytta in pga bevattningsförbud.
- Div III lokal ponny tävling hoppning
Laxahoppet: En lokal/regional hoppning för häst utomhus.
Septemberhoppet: Årets största tävlingsarrangemang, en tredagars regional/nationell hopptävling för
häst i inledningen av inomhussäsongen.
Ett stort tack till våra härliga sponsorer som hjälpt till med priser och annat! Särskilt tack till sponsorerna
som gjorde Septemberhoppet till en mycket trevlig tävling. Vi hade en huvudsponsor till varje klass.
Därtill har flera mindre arrangemang och träningstillfällen erbjudits föreningens medlemmar, exempelvis:
- Pay & Jump:s för både privatryttare och ridskoleryttare har arrangerats av både ridskolan och
tävlingssektionen.
- Det har även arrangerats Pay & Ride.
Amanda Ericsson, som inspirerar med ett SM-guld inomhus 2015, har hållit hoppträningar för både
ponnyer och hästar under hela året och kommer fortsätta med detta under 2018.
Det har startats upp dressyrträningar för meriterade Johanna Due-Boje. Träningarna har varit mycket
uppskattade och de har snabbt blivit fyllda. Johanna kommer att fortsätta med dressyrträningar under
2018.
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HFK-ekipage på tävlingsbanorna:
Under inomhus-SM i hoppning i Billdal så tog Pontus Wettersten, på D-ponnyn Poetics Floura, guld!! Stort
grattis!
Under DM i hoppning så tog Alice Rosenqvist guld på c-ponnyn Ballinvella Polly.
Bland hästryttarna, på DM, så tog Jacob Lundberg med hästen Nottage Hill silver bland unga ryttare och
Hugo Fritzsche med hästen Up and Away 4 knep brons bland seniorerna.
När det gäller Elitallsvenskan så vann HFK:s ponnylag i vår zon och tog sig därmed till final på
Strömsholm, där det blev silver i Lag-SM. I laget ingick: Alice Rosenqvist på Prince of Ashwood, Felicia
Damouni på Domino, Pontus Wettersten på Poetics Floura och Livia Sjölin på Paddy's Last.
Hästlaget i div 1 gjorde bra ifrån sig men föll på målsnöret från att ta sig till Elitallsvenskan. Men vi
kommer igen 2018!
Stort grattis till alla placeringar!
Tack till alla som tävlat för HFK under 2017, det är ni som gör att HFK syns och utmärker sig på
tävlingsbanorna.

Mest framgångsrika HFK-ryttare under 2017 (totalt antal poäng samlade under
året)
Gren:

Ekipage:

Hoppning
ponny:

Felicia Damouni

Hoppning häst:

Amanda Ericsson

Dressyr ponny:

Amanda Rolling

Dressyr häst:

Ulrika Dahlström

Traditionsenligt delades det ut presentkort på ryttarlicens för nästkommande år under julshowen
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Anläggningssektionen
Anläggningssektionen är ansvarig för ridanläggningen och alla dess faciliteter. Tillsammans med styrelse ,
personal och tekniska kontoret är vårt mål att kunna tillgodose föreningen med en ändamåls enlig
ridanläggning. Under året som gått har vi kompletterat materialet på våra ute ridbanor i två omgångar
för att kunna tillhandahålla ett underlag av högsta klass. Vårt stora problem har varit bevattnings förbud
som infördes under våren, vilket inneburit att vi inte har haft möjlighet att underhålla banorna med rätt
mängd vatten. Problem är nu avhjälpt då tekniska kontoret har borrat en ny brunn för
vattenförsörjningen. Vi har under året fyllt på ridunderlag i Tegelridhuset och vi har i skrivande stund
även kompletterat med nytt ridunderlag i Glasridhuset.

Investerings plan 1-3 år.
Under hösten 2017 togs ett beslut i kommunfullmäktige att skjuta till 13 MSEK för att förbättra och
utveckla Mickedala ridanläggning. Ett inledande möte har genomförts tillsammans med tjänstemän från
Idrott & fritid, Teknik- och Fritidsförvaltningen samt nämndens ordförande/Vice ordförande där vi har
presenterat en övergripande bild av möjliga investeringar.(se bild). Styrelsen kommer under Februari att
prioritera och presentera för berörda parter vilka investeringar som vi vill göra. Här kan vi nämna några:
Cafeteria behöver byggas om för att kunna fylla sin uppgift, vår vision är att vi skall kunna erbjuda en
miljö där Cafeterian blir en naturlig samlings punkt för alla.
Ett nytt ridhus, vilket kommer att öka tillgängligheten för kommunens invånare att utöva ridsporten.
Parkeringar och uppställningsplatser, här är målet att skapa en organiserad omgivning för medlemmar
och besökare.
Sammanfattning! Vi har idag en fantastiskt fin anläggning där kommunens invånare kan utöva ridsport,
men med våra framtida investeringar kommer vi att kunna erbjuda en anläggning som är i klass med
Sveriges bästa. Målet är naturligvis att vi skall vara BÄST.
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Ekonomisk rapport 2017
Under 2017 har ridskolan investerat i 2 stycken nya hästar, sålt en ponny, en häst och gått med egen vinst
genom stabilitet och arbete med en framtidsplan. 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. Vi arbetar efter att bli en kontantfri klubb och vi är på god väg då stor andel av
intäkterna betalas via faktura, swish eller kort.
Årets resultat som är negativt innehåller några större extra avskrivningar på de äldre hästarna. LOK
stöden (bidragen) är i år inte periodiserade. Återkommande inkomster och utgifter om de inte avviker
väsentligt mellan åren behöver inte periodiseras och detta påverkar årets resultat. LOK stöden för hösten
2017 betalas ut våren 2018 och intäkten kommer att nu att tillgodogöra 2018 års resultat istället för
2017. Vi har under året belastats med en extra kostnad efter en förhandling med uppsagd personal. Dessa
tre extra kostnader som påförs 2017 är inte återkommande utan specifikt för i år. Om man inte tar hänsyn
till dessa kostnader är resultatet positivt för föreningen.
Ridskolans intäkter uppgick till 2 369 tkr (2 382 fgå tkr) Tävlingssektionens intäkter uppgick till 930 tkr (fgå
785 tkr) Cafeterians intäkter uppgick till 153tkr (fgå 176 tkr) och anläggningens intäkter uppgick till 237
tkr (fgå 377 tkr).
Under 2018 satsar vi 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:
1 552 571

Balanserat resultat

-278 322

Årets resultat
Summa

1 274 249

Disponeras enligt följande:
-278 322

Balanseras i ny räkning
Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
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Resultaträkning
2016-01-01

2017-01-01

2019-12-31

2017-12-31

Nettoomsättning

2 922 675

3 224 422

Övriga externa intäkter

1 011 047

742 441

Summa rörelsens intäkter

3 933 722

3 966 863

-1 707 508

-1 609 555

Belopp i kr

Not

Rörelsens intäkter

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader

-347 635

-540 911

-1 808 464

-1 958 678

-107 190

-126 041

-8184

-0

-45 257

-268 322

Intäkter från värdepapper

0

0

Ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

-15 505

-10 000

Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella
och immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
RÖRELSERESULTAT
Resultat från finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter
Nedskrivningar av värdepapper

0

0

-59 949

-278 322

Bokslutsdispositioner

73 687

0

RESULTAT FÖRE SKATT

13 737

-278 322

0

0

13 737

-278 322

2016-12-31

2017-12-31

Byggnader och mark

281 141

247 560

Hästar

472 321

451 763

RESULTAT EFTER FINANSNETTO

Skatt på årets resultat
ÅRETS RESULTAT

Balansräkning
Belopp i kr

Not

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Inventarier och verktyg

42 748

Summa anläggningstillgångar

66 079

796 209

765 402

106 023

89 540

202

68

Omsättningstillgångar
Fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

73 640

0

179 865

89 608

981 639

803 375

Summa omsättningstillgångar

1 161 504

892 983

SUMMA TILLGÅNGAR

1 957 713

1 658 385

12

Balansräkning
Belopp i kr

Not

2016-12-31

2017-12-31

1 538 834

1 552 571

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Fritt eget kapital

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

13 737

278 322

1 552 571

1 274 249

14 000

14 000

14 000

14 000

Långfristiga skulder
Övriga skulder

0

0

0

0

Leverantörsskulder

40 213

85 500

Skatteskulder

46 990

44 044

Kortfristiga skulder

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

9 424

2 711

294 514

237 880

391 141

370 135

391 141

370 135

1 957 713

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.
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