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Personalkostnaderna har också ökat under 2022 jämfört med 2021 och det beror på att vi ökat antalet timmar för vår 
verksamhetsansvarig som dagligen har jobbat med projekt Prästgården och flytt, men även fler timmar för övrig personal
p.g.a. flytt samt har vi fått bemanna på helgerna i större utsträckning sedan vi flyttade. Detta då vi inte längre har något

En intäktspost som ökat sedan 2021 är tävling. Vi hade dubbla tävlingshelger på våren, utöver den årliga Höstcupen, som
genererat ökade tävlingsintäkter. Cafeterian har också bidragit en hel del till ökningen. Intäkterna från cafeförsäljningen
vid senaste Höstcupen var nog något av ett rekord och vi är så tacksamma över vår fantastiska cafépersonal. Nu ser 
vi framemot att få använda vår egna cafeteria för tävlingar framöver.

Summa summarum efter ett år som 2022 slutar vi på ett resultat som säger -230 084 kronor.
Det är flera år sedan vi hade ett minusresultat, men vi räknade med att ha ett sämre reslutat i år då vi visste att
flytten och saker som behövde göras på nya stället skulle kosta pengar. 

vilket ger oss förutsättning för att även fortsättningsvis kunna ha en stabil och sund ekonomi.
Nu är vi äntligen på en anläggning som ger oss möjigheter att utvecklas, arrangera, göra fler och andra saker 

flytten och saker som behövde göras på nya stället skulle kosta pengar. 
Det är flera år sedan vi hade ett minusresultat, men vi räknade med att ha ett sämre reslutat i år då vi visste att

vid senaste Höstcupen var nog något av ett rekord och vi är så tacksamma över vår fantastiska cafépersonal. Nu ser 
vi framemot att få använda vår egna cafeteria för tävlingar framöver.

inackorderingsstall som tidigare hjälpt till med fodringar och dylikt.

för Per Larsgård gick ut 31 december 2021 och Anna lät oss hyra Per Larsgård ett år till för att kunna fortsätta 
bedriva vår verksamhet i väntan på Prästgården, men hyran höjdes till det dubbla vilket ökade våra hyreskostnader rejält.
Ridhust som stod på Per Larsågrd såldes på auktion och den intäkten tillsammans med beviljade bidrag från bl.a.
kommunen, Sius, Ljungbergska stiftelsen mfl. så har vi återinvesterat ca 700 000 i Prästgården på förlängning av nya 
utebanan, förlängning av befintliga ridbanan, wi-fi, belysning på lilla banan, staket till hagarna mm.

Den allmäna ekonomiska situationen och yttre faktorer som påverkat prisökningar i samhället i stort har även påverkat 
kostander relaterade till hästverksamhet såsom priser på hö, kraftfoder, strö men även priset på hästar har 
ökat kraftigt och det gjorde att vi behövde fatta beslutet om att höja lektionsavgifterna en del. 

Vad gäller anläggning så har det hänt en del saker vad gäller ekonomin. Vårt ordinarie arrendeavtal med Anna Starberg 

2022 har varit ett speciellt år inte bara för verksamheten i praktiken utan även ekonomiskt då vi haft 
projekt Prästgården att ta hänsyn till.
Lyckligtvis påverkade det inte lektionsintäkerna något nämnvärt då vi hade möjlighet att ha lektioner hela vårterminen
på Per Larsgård och kunde sätta igång höstterminen som vanligt på Prästgården. Det är vi väldigt tacksamma över.
Dock påverkades sommaraktiviteterna en del då vi var i full gång med att förbereda flytt och kunde därmed inte ha 
aktiviteter riktigt som vi brukar på Per Larsgård i början på sommaren.



RESULTATRÄKNING 2022 2021
Föreningens intäkter
Medlems- och anläggn.avgifter 122 025 122 675
Tävlingsintäkter inkl. cafteria 457 856 254 471 Not 1
Uthyrning hyrstall 57 037 93 590
Bidrag 1 023 667 335 847 Not 2
Ridskoleintäkter, ridläger 1 505 964 1 300 764 Not 3
Ungdomssektionen 4 637 2 530
Övriga intäkter 554 860 65 339 Not 4
Sponsring 51 500 47 500

3 777 546 2 222 716
Föreningens kostnader
Foder, hästar, utbildning -399 624 -274 260 Not 5
Ungdomssektionen -689 -700
Tävlingar inkl. cafeterian -356 503 -213 436 Not 6
HRK´s tävlingsryttare -222 458 -36 319 Not 7
Arbetskraft -1 341 843 -959 851 Not 8
Lokal, omkostnader, rep&underhåll, försäkringar mm -1 511 104 -471 385 Not 9

-3 832 221 -1 955 951

Resultat före avskrivning -54 675 266 765

Avskrivningar enligt plan
Hästar, inventarier och byggnader -215 640 -230 490
Rörelseresultat efter avskrivning -270 315 36 275

Finansiella intäkter och kostnader
Bank, post kostnader -8 321 -7 366
Ränteintäkter 94
Räntekostnader -167 -183
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -278 709 28 726

Extraordinära intäkter och kostnader
Vinst/förlust vid avyttring av hästar och övr.inv 48 625 0 Not 10

ÅRETS RESULTAT -230 084 28 726



TILLGÅNGAR 2022 2021

Omsättningstillgångar
Kassa och bank 337 801 585 391
Förutbetalade kostnader och upplupna intäkter 11 733 11 237
Övriga fordringar 105 357 87 903
Lager 71 042 56 224

525 933 740 755

Anläggningstillgångar
Inventarier och hästar 399 382 330 022
Byggnader 50 003 Not 11 

399 382 380 025

SUMMA TILLGÅNGAR 925 315 1 120 780

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 110 770 66 177
Upplupna kostnader och förutbetalade intäkter 118 528 86 143
Övriga kortfristiga skulder 256 820 299 179

486 118 451 499
Långfristiga skulder
Checkräkningskredit

Bundet eget kapital
Ingående eget kapital 669 281 640 555
Årets resultat -230 084 28 726

Utgående eget kapital 439 197 669 281

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 925 315 1 120 780



Not 1 En extra tävlingsdag och fler starter vid våra tävlingar. Öppen bana.

Not 2 Bidrag till nyetablering på Prästgården, se not 9

Not 3 Höjning av lektionspriset under höstterminen.

Not 4 Försäljning ridhus, vinstpremier elitallsvenkan  se not 7, avyttring av div inventarier.

Not 5 Höjda priser, uppdatering av utrusning till ridskolan, bla ny hinderpark och sadlar.

Not 6 Högre på grund av mer tävlingsverksamhet. Se not 1

Not 7 Lagavgifter, aktiviteter och kostnadsersättning lagryttare och utbelning av premier till elitlaget.

Not 8 Högre bemannng vid flytt samt helgpersonal.

Not 9 Förlängning av ridbanor, staket, Wifi, belysning, högre arrende Per Lars-gård.

Not 10 Försäljning Picasso och traktor.

Not 11 Ridhus Per Larsgård helt avskrivet.



Styrelsen för HARPLINGE RIDKLUBB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2022

FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV FÖRENINGENS EGET KAPITAL

Styrelsen föreslår att föreningens eget kapital disponeras sålunda
till årsmötet förfogande:
Ing. eget kapital 669 281
Årets resultat -230 084
SUMMA 439 197

Disponeras sålunda:
Utg. Eget kapital 439 197

SUMMA 439 197

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