Årsbokslut
för
Kungsbacka Ridklubb
Org.nr. 849400-2531
Räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31

Kungsbacka Ridklubb
Org.nr. 849400-2531
RESULTATRÄKNING
2020

Rörelsens intäkter
Medlemsavgifter

Ridskola
Uppstallning

Tävling
Cafeteria
Diverse bidrag kommun/EU
Övriga intäkter

Summa rörelsens intäkter

2019

343 948
4 603 194
576 675
1 990 964
391 595
833 093
420 714
9 160 183

364 198
4 350 995
627 811
1 264 821
747 175

-1 984 695
-989 907

-1 670 097
-900 901
-604 291
-447 959
-3 620 503
-254 593

492 834
402 601

8 250 435

Rörelsens kostnader
Hästhållningskostnader
Anläggning, underhåll och försäkringar
Tävling
Cafeteria material
Personalkostnader

-1 373 341

-255 796
-3 445 165
-253 329
-478 732
-8 780 965

Administrativa kostnader

Övriga kostnader

Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat före avskrivningar
Avskrivningar

Not 1-4

Rörelseresultat efter avskrivningar
Finansiella intäkter Finansiella kostnader

-687

Redovisat resultat

TILLGÅNGAR

—437 491

-7 935 835

379 218

314 600

-278 447

-280 325

100 771

34 275

-1 098
-687

-1 098

100 084

33 177

2020-12-31

2019-12-31

89 227
58 000

116 227
87 000

Anläggningstillgångar

Ridhus
Inventarier

Not 1
Not 3

Kungsbacka Ridklubb
Org.nr. 849400-2531
Hästar

Not 2
Not 4

550 375

498 725

Hästtransport

Underlag
Andra långfristiga fodringar

Not 3
Not 5

29 506
320 000

59 003
400 000

Summa kortfristiga skulder

3 555 574

3 291 927

Summa eget kapital och skulder

4 621 532

4 257 801

Summa anläggningstillgångar

1 047 108

1 160 955

Summa omsättningstillgångar

2 054 638
1 489 771
30 015
3 574 424

1 753 904
1 260 382
82 560
3 096 846

Summa tillgångar

4 621 532

4 257 801

BALANSRÄKNING

Omsättningstillgångar

Kassa och bank
Kundfordringar
Övriga fordringar

2020-12-31

2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget Kapital

Balanserat resultat
Årets resultat

Summa eget kapital

965 874
100 084
1 065 958

932 697
33 177
965 874

1 372

172 852

65 013

59 651

109 165

60 336

2 980 024

2 599 088

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder
Skatteskuld
Övriga skulder
Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter

Övriga upplupna kostnader

Not 6
400 000
Redovisningsprinciper
Årsbokslutet är upprättat i enlighet med bokföringslagens regler om
årsbokslut och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2017:3)om
årsbokslut

400 000

Kungsbacka Ridklubb
Org.nr. 849400-2531
Tillgångar och skulder har tagits upp till anskaffningsvärden där inget annat anges. Fordringar
har tagits upp till anskaffningsvärden där inget annat anges. Skulder har tagits upp till
nominella eller beräknade belopp.
Samma redovisningsprinciper har tillämpats som föregående år.
Avskrivningar på Anläggningstillgångar
Avskrivningarna enligt plan beräknas på ursprungliga anskaffningsvärden och
baseras på tillgångarnas ekonomiska livslängd, varvid följande procentsatser
används:
Ridhus
Hästar
Inventarier
Hästtransport
Underlag

200/6
33%
2020-12-31

Not I

Ridhus
Ingående anskaffningsvärde 679 605 679 605 Ackumulerade avskrivningar -563 378
-536 378
Årets avskrivning
-27 000
-27 000
Bokfört värde

Not 2

Hästar
Ingående anskaffningsvärde
Sålda hästar
Årets inköp
Ackumulerade avskrivningar
Avskrivningar sålda hästar
Bokfört värde

Not 3

2019-12-31

Inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Sålda inventarier/utrangerade
Årets inköp
Ackumulerade avskrivningar
Avskrivningar sålda inventarier

89 227

116 227

1 549 750
1 580 845
-103 000
-407 595
340 000
376 500
-1 051 025
-1 23.1 151
349 026 Årets avskrivningar -185 350 -168 900
550 375

458 725

1 006 762

1 006 762

-919 762

-876 834

Kungsbacka Ridklubb
Org.nr. 849400-2531
Årets avskrivningar -29 000 -42 928 Ingående underlag ridhus anskaffning 88 500
88 500 Ackumulerade avskrivningar -29 497
Årets avskrivningar
-29 497
-29 497
Bokfört värde

87 506

146 003

Not 4

Hästtransport
Ingående anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar-12 000
Bokfört värde

Not 5

Not 6

60 000

60 000

-60 000

-48 000

Andra långfristiga fodringar
Utdrag från dokument 2007
Det belopp (2 679 605kr) som sedan 1999 har ansetts vara anskaffningsvärde för
byggnader, har visats sig bestå av dels 2 mkr som avser en förutbetald
hyreskostnad löpande på 25 år enligt undertecknat avtal, dels den fördyring som
byggnationen innebar uppgående till 679 605 kr, Det senare beloppet skall
kvarligga som byggnader (ofri grund) och skrivas av med 4% årligen för att
sammanfalla med tiden för hyresavtalet.
Innebörden i avtal och affärstransaktioner som skedde 1999 rättas härmed till så
att
80 000 kr skall kostnadsföras som hyra årl i gen och minska förutbetald
hyreskostnad. Avskrivningen på byggnad ofri grund skall ske med 4% årligen på
kvarvarande belopp 679 605 kr.
Övriga upplupna kostnader
Avsättning för att täcka kommande
renoveringsbehov av anläggningen
Ingående baians

400 000

400 000

Bokfört värde

400 000

400 000

IV'LÅ

Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Kungsbacka Ridklubb, org.nr 849400-2531
Rapport om årsbokslutet
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsbokslutet för Kungsbacka Ridklubb för år 2020.
Enligt vår uppfattning har årsbokslutet upprättats i enlighet med bokföringslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella
resultat för året enligt bokföringslagen.
Grundför uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare
i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt Den icke-kvalificerade revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Övriga upplysningar
Årsbokslutet för räkenskapsåret 2019 har inte varit föremål för revision av kvalificerad revisor och någon
revision av jämförelsetalen i årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 har därmed inte utförts.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsbokslutet upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
bokföringslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta
en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag.
Vid upprättandet av årsbokslutet ansvarar styrelsen för bedömningen av töreningens förmåga att fortsätta
verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till
att göra något av detta.
Det auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.
Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsbokslutet som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad av
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av
oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsbokslutet.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom:

•

identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden.

Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig
felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

•
•
•

•

skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för min revision
för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att
uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsbokslutet. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns
någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande
tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig
osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen msta uppmärksamheten på upplysningarna i årsbokslutet
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om
årsbokslutet. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet tör
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan
fortsätta verksamheten.
utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsbokslutet, däribland
upplysningarna, och om årsbokslutet återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt
som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten
för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella
betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.
Den icke-kvalificerade revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att
uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen och om
årsbokslutet ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsbokslutet har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Kungsbacka
Ridklubb för år 2020.
Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grundför uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som
auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt
avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot föreningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot föreningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen
grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras
på den auktoriserade revisorns professionella bedömning och övriga valda revisorers bedömning med
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för
föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

