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Värmdö ridklubb är en ideell förening som driver en kvalitetsmärkt 
föreningsägd ridskola och privatuppstallning. Ridklubbens 
verksamhetsidé är att ha en ridklubb och ridskola med 
verksamhet för alla: utbildning i klassisk ridning från ridlekis till 
tävling, ridning och hästumgänge för funktionshindrade samt 
privathästuppstallning.  
Ridklubben vill verka för bredden inom såväl ridskolan, 
”familjeridskola” och för privatryttare 
Vi sätter stort värde på att sätta hästen i fokus genom att erbjuda alla 
hästar box och daglig utevistelse och att erbjuda ridning i säker miljö 
med kompetent och duktig personal.  
 
För det gångna verksamhetsåret presenteras 
 

Verksamhetsberättelse 2007 
 

Organisation och verksamhet 
Värmdö ridklubb är ansluten till Svenska 
Ridsportförbundet samt till Ridskolornas 
riksorganisation.  
Klubbens medlemsantal var per utgången 
av 2007 513 stycken (502). 
Styrelsen har under året haft 10 
protokollförda sammanträden och ett 
ordinarie årsmöte. 
 

Ridskoleverksamheten 
Medlemmarna i Värmdö Ridklubb äger 
och driver ridskoleverksamheten. 
Klubbens målsättning är att erbjuda 
ridskoleeleverna praktisk och teoretisk 
ridutbildning till högsta möjliga kvalitet. I 
detta ingår också att ge möjlighet till 
kurser, märkestagning, tävlingsverksamhet 
och ungdomsverksamhet. Klubben äger 
lektionshästarna och personalen är anställd 
av Värmdö Ridklubb.  
Klubben har haft ideellt arbetande vuxna 
ridande som bistått helgpersonalen med 
stallgöromålen, vilket tyvärr har skett med 
vikande intresse. 

Personal 
Vid utgången av 2007 hade klubben 6,5 
årsarbetstidskrafter anställda. Samtliga 
anställda är kvinnor. 
Av de anställda var samtliga anställda på 
deltid, med varierande sysselsättningsgrad. 
Dessutom har klubben haft förmånen att 
under hela året ha en vaktmästarresurs, 
som bekostas av kommunen och 
arbetsförmedlingen.  
Till personalen inräknas även de ungdomar 
som mot lön arbetar med stallgöromål på 
helger och röda dagar. 
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Under året har personalen fortbildat sig 
genom ett flertal kurser. 
Verksamhetsansvarig har bland annat 
deltagit i ett pilotprojekt, kallat 
Ridsportens affärsskola 2007, anordnat av 
Ridsportsförbundet och Jordbruksverket. 

 
Hästar 

Vid utgången av 2007 hade Värmdö 
Ridklubb 13 stora hästar, 13 ponnyer och 7 
hästar som jobbar med 
handikappridningen.  

 
Lektionsverksamheten 

Antalet abonnemangselever under året har 
varit ca 380 samt ca 70 i hk ridningen. 16 
barngrupper med plats för 10 i varje. 7 
ungdomsgrupper med plats för 10 i varje. 
3 specialgrupper för barn/ungdomar med 
plats för 8 i varje, 11 vuxengrupper med 
plats för 9 i varje. 

 
Vi har erbjudit en ridlekis (30 min) för 
barn från 5 år med ridning varannan vecka 
och teorilek varannan vecka. Dessutom har 
vi en knatteridning (30 min) för barn från 6 
år där man rider men har betydligt fler 
teoritillfällen än andra barngrupper 
På lördag fm har det funnits kortkurser i 
hoppning och under senare delen av 
höstterminen har det även funnits 
kortkurser i dressyr på söndag 
em.Dessutom har det ordnats dagridläger 
för såväl barn och ungdomar som vuxna 
under sommaren och under jullovet. 
18 grupper för funktionshindrade barn, 
ungdomar och vuxna fördelade på måndag 
till torsdag samt lördag, totalt ca 70 elever. 
 

Information 
På klubbens webbplats 
www.varmdoridklubb.nu har man kunnat 
läsa om aktuella tävlingar, kurser, 
ridskoleverksamheten och styrelsens arbete 
m m. Dessutom sätts information upp i 

både ridskole- och privatstallet på deras 
anslagstavlor. 

 
Mark och anläggning 

Gödsel har spridits vår och höst i våra 
sommarhagar enligt fastställd gödselplan. 
Betesputsning har skett i några av 
sommarhagarna under våren.  
 
Underlaget i ridhuset har under sommaren 
förbättrats genom att klenflis har lagts in. 
 
Smärre reparationer och underhåll har 
löpande skett av vår vaktmästare. 
 
Under året gick den  röda traktor vi 
använder för vägunderhåll och snöröjning 
sönder, varför vi fått teckna avtal med en 
entreprenör för detta arbete. 
 

Privatuppstallning 
Privatstallet har 26 boxplatser som vid 
utgången av 2007 hade två vakanser. 
Klubbens privatryttare har anordnat 
träningar och kurser både i hoppning och 
dressyr.  
Som vanligt har de uppstallade i 
privatstallet fullgjort sin arbetsplikt på 
våren, då hagar gjordes i ordning inför 
sommar betet och nya sjukhagar gjordes i 
ordning. 
Samtliga privathästar har kunnat vara 
hemma hela sommaren.  

 
Värmdö Ridklubb och 

Handslaget 
Tack vare Riksidrottsförbundets projekt 
”Handslaget” har vi 2007 även kunnat 
fortsätta med extra träning i dressyr och 
hoppning för våra ungdomar till starkt 
subventionerade avgifter. 
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Under hösten krympte bidraget men 
klubben valde ändå att fortsätta 
Handslagsridningen med egna medel. 
Gruppen har arbetat med varierande 
övningar inom både dressyr och hoppning 
 

 
Tävlingsverksamheten 

Interna tävlingar 
Klubbmästerskapet i dressyr reds inomhus 
1 maj – LC:2 för lektionsponnyer och LB:1 
för lektionshästar Privatryttarna red valfria 
program med resultatjämförelse i %. 
Hoppningen avgjordes i september 
utomhus - 0,90 m/LD för ridskoleekipage 
och 1,00 m/LC för privatekipage.  
 

Klubbmästare år 2007 blev: 
 
Dressyr 
Lektionshäst  
Kit von Sydow/Thor 
Lektionsponny 
Alexandra Elola/Casper(C) 

 
Privathäst/privatponny  
Jenny Davidsson/Carello Dé Camperi 

 
Hoppning 
Lektionshäst  
Sofia Skjernov/Buckas 
Lektionsponny  
Lovisa Hassler Elita (D) 
Privathäst/privatponny  
Miranda Lagerstedt/Cosmos (C) 
 
Under både våren och hösten ordnades 
träningstävlingar för både lektions- och 

privatekipage, 2 i hoppning och 2 i dressyr 
där framförallt hoppningarna lockade 
många deltagare. Dessutom genomförde 
ridskolan en mycket uppskattad 
Blåbärshoppning under jullovet 

 
Inbjudningstävlingar 

Den 14:e och 15:e april hade vi 
lokaltävling i dressyr inomhus för häst och 
ponny. Bäst placerade VmRK ekipage var, 
på ponnydressyren,  Frida Ydregård på 
Coral Tilda som vann klass 2 LättB:0 kat. 
D, Marianne Jillheden på Ezkihl vann 
hästarnas klass 2, Lätt B:0 där också Jenny 
Bissander på April kom 8:a. I Klass 1 Lätt 
A:1 Placerade sig Andrea Wilkert på 2:a 
plats med Markant och på 5:e plats med 
Qjellito Quatro. 

 
Den 6 juni var det dags för utomhusdressyr 
för hästar efter ett par års uppehåll. Andrea 
Wilkert på Qjellito Quattro vann bägge 
klasserna, LättB:3 och LättA:3. 
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Den 15 och 16 september arrangerades det, 
tillsamman med Stora Koviks 
Ryttarsällsap, Lokala inbjudningstävlingar 
i hoppning på vår fina utomhusbana. På 
lördagen var det ponnyhoppningar med 
171 starter. Bästa VmRK ekipagen var 
Sophia Engemoen på Huxflux 5:a i klass 2 
Lätt C kat C, och  2:a med Anderse Kalle i 
samma klass kat D, där placerade sig 
Therese Thorson som 4:a med Lodjewijk. I 
Klass 1 Lätt B kat C vann Sophia 
Engemoen med Huxflux och i kat D vann 
Therese Torsson med Lodjewijk. 
På söndagen var det dags för hästar och 
Allsvenskan div III omgång 1. 96starter 
under dagen och 12 allsvenska lag.  

 
Allsvenskan mm 
I år deltog vi i Allsvenska div III hoppning 
i, pga skadade hästar, bara i  två av 
omgångarna.  
Klubbmedlemmar har synts ute på 
tävlingsbanorna i distriktet i både dressyr, 
hoppning och fälttävlan dressyr med 
många goda resultat. 
 
Under 2007 löste 35 ryttare tävlingslicens 
för klubben fördelat på 29 lokallicenser, 3 
juniorlicenser och 3 seniorlicenser. 
 

Utbildning 
Ulla Lohrdén har deltagit i 
uppföljningsträffar för hoppdomare och 
överdomare. 
 

Ekonomi/Investeringar 
Tack vare alla ideella insatser slutade årets 
ekonomiska resultat för själva 
tävlingsverksamheten med en vinst på ca 
37 392 kr. Det överskott som tävlingarna 
ger går tillbaka till klubbens verksamhet på 
olika sätt. Under 2007 har vi förbättrat 
underlaget på utebanan. Dessutom har vi 
fått tillgång till HK-kommitténs gamla 
sadelkammare som flyttats ut bredvid stora 
banan och fungerar numera som 

tävlingssekretariat. (Tack för hjälpen med 
flytten)  
 
TACK 
Tävlingskommittén vill tacka för det 
gångna året – duktiga ryttare och villiga 
funktionärer och hälsar alla välkomna till 
ett nytt tävlingsår 2008. Vi planerar för 
fortsatta träningstävlingar, KM samt en 
lokaltävling i dressyr inomhus i april och 
utomhus i juni samt en hopptävling 
utomhus i september. Vi välkomnar alla 
medlemmar att delta i funktionsärskåren 
och tar tacksamt emot fler intresserade i 
tävlingskommittén. Det är både väldigt 
roligt och lärorikt och alla kan göra någon 
insats – stor eller liten.  
 

 
Ungdomssektionen 

 
Ungdomssektionens mål är att främja 
bättre kontakt mellan barn/ungdomar och 
Uss, skapa en starkare ”vi”-känsla bland 
medlemmarna, aktivt främja säkerhet i 
stallet och gott hästkunnande samt att få 
fram barnens/ungdomarnas åsikter i stallet. 
Under året som gått har vi i 
ungdomssektionens styrelse jobbat med att 
försöka uppnå dessa mål genom att 
genomföra kurser och aktiviteter i stallet. 
 
Under år 2006 har vi i ungdomssektionens 
styrelse anordnat många roliga aktiviteter 
och kurser på helger och lov. Vi har bland 
annat haft en läskig spöknatt, filmkväll, 
påskäggsjakt, julmys-dag, rykttävlingar, 
föräldrateori och skötarkurs.  
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Under våren skickade vi tre från styrelsen 
att gå ULKEN (ungdomsledarkurs), så nu 
är vi ännu fler utbildade ungdomsledare. 
Vi åkte även iväg en dag på en 
ungdomssektionskurs och lärde oss mycket 
nytt som vi kunnat använda i vårt arbete 
inom styrelsen.  
 
Den 29 september anordnade Stockholms 
läns ridsportförbunds ungdomssektion en 
US-gala som tre av oss från styrelsen åkte 
på. Årets tema var TV-kändisar och vi var 
alla ordentligt utklädda. Under kvällen såg 
vi många kändisar, alla från Kalle Anka till 
Farmen-Linda. Vi hade jättekul och hoppas 
att fler, både barn och ungdomar i stallet 
och från styrelsen, vill följa med nästa 
gång! 
 
Under Luciashowen den 9 december 
spelade vi i ungdomssektionen upp en pjäs. 
Den handlade om något som många av oss 
drömmer om, att få en egen häst! De 
duktiga skötarna sprang även detta år den 
fina ljusshowen som avslutning.  

 
I början av året var arbetet i styrelsen inte 
så bra. Uppslutningen på mötena var dålig 
och även engagemanget. Men efter 
sommaren fick vi ny energi och 
höstterminen var fylld av roliga aktiviteter. 
Så vi ser nu fram emot ett roligt år 
tillsammans! 
 
Vi vill tacka Värmdö Ridklubbs styrelse, 
Lena von Sydow, Yvonne Anrin, alla 
ridlärare, hästar och medlemmar för ett 
givande år tillsammans! 
 

 

Handikappsektionen 
 

 
År 2007 har varit ett händelserikt år med 
inköp av flera nya hästar, körkurser och Ur 
och Skurgrupper. 

 
Ove Dunell har hållit en nybörjarkurs och 
en  fortsättningskurs i körning på våren och 
en  nybörjarkurs och en fortsättningskurs 
under hösten. Dessa har varit mycket 
omtyckta och kurserna kommer att 
fortsätta under 2008. 
 
Under sommaren var Ulvang och Poker på 
sommarbete i Rönninge, Dante, som var 
utlånad, och Goliat var hemma på Taffsnäs 
till glädje för många ridlägerelever.  
 
En Ur o Skurgrupp startade under 
höstterminen med fem elever, de rider 
alltid ute året om. I denna grupp är 
Magdalena ridlärare Vi har även startat en 
grupp som rider på söndagar med 
Marianne som ridlärare. 

 
I maj genomförde Handikappsektionen 
tillsammans med FUB Nacka Värmdö en 
Prova på dag där besökarna fick rida, åka 
häst o vagn samt äta korv och ”fika”. Vi 
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bestämde att ha detta som en stående 
aktivitet varje år tillsammans med FUB.  
 
 Assistentdagen som var planerad att hållas 
den 3 november kunde ej genomföras 
eftersom det var för få anmälda.  

 
4 november  genomfördes ännu en Prova 
på dag med ridning, körning och ”fika” 
som också var mycket omtyckt  
Flera besökare har sedan återkommit och 
börjat rida på lektion . 
 
Under året har Handikappsektionen, tack 
vare bidrag från olika fonder, stiftelser, 
samt bidrag från en del privatpersoner 
kunnat köpa in en hel del nya hästar, 
hjälpmedel och sadlar som underlättat 
ridningen betydligt för våra elever.  
 
Flera nya hästar har inköpts. Loke som blir 
4 år 2008 är under utbildning , i 
Östhammar, Jubenita som fyller 6 år 2008 
och Sitat som fyller 13 år 2008.  
Tack vare en penninggåva från tandläkare 
Anders Wahlberg har vi även kunnat köpa 
Goliat från Taffsnäs.  
 
7 november var Anders Eriksson här och 
körde Loke, han tömkörde även Sitat samt 
provade ut selar och kom med goda råd om 
körning och utrustning.  

 
Vid året slut hade vi 72 elever i vår 
ridverksamhet. 
 
Sju  protokollförda styrelsemöten har 
hållits under året.  
 
Under 2007 har en del av våra planer 
kunnat genomföras och vi i styrelsen ser 
fram emot att under 2008 kunna 
vidareutveckla och utöka 
handikappridningen och körningen 
 

Cafeterian 
Under hela året har vi haft förmånen att 
Cafe Aptit drivits på ridskolan av Birgitta 
Värnqvist. Där hon bidragit till en naturlig 
samlingsplats och dessutom hållit öppet 
under såväl tävlingar som 
träningstävlingar, samt även under andra 
icke lektionsstyrda aktiviteter. 

 
Övrigt 

Klubben har haft teorilektioner i 
ridgrupperna två gånger per termin och 
ridgrupp. För vuxna ridande och ungdomar 
har teorin också bestått av teori clinics, 
som på vårterminen bestod av 
”Hoppclinic" med John Hickey. På 
höstterminen fick vi se ”Tömkörning” med 
kusken Anders Eriksson.  
Grönt kortkurser har också varit en del av 
verksamheten.  
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Personal/ 
Handikappsektion/  
Ungdomssektion/  
Tävlingskommitté  

 
Det är vi som varit med verksamhetsåret 2007. 

 
Personal 

Yvonne Anrin, verksamhetsansvarig 
Mona Holgersson, hk- instruktör 
Marianne Jillheden, instruktör, stall 
Matilda (Millan) Trädgårdh, ins truktör, 
stall 
Maria (Mia) Fredriksson, instruktör, stall 
Andrea Wilkert, instruktör, stall  
Pernilla Lundqvist, hk- instruktör 
Magdalena von Rosen, hk- instruktör 
Karloina Holgersson, hk- instruktör 
Ann Gustafsson, stall 
Sofie Jonsson, stall 
Dessutom finns extrapersonal som rycker 
in som vikarier vid sjukdom och ledighet. 
Under året har Linda Antfolk och Katarina 
Rolén slutat hos oss. 
 

Ungdomssektion 
Rebecca Wenngren, Ordförande 
Madeleine Ruthberg, Vice ordförande 
Johanna Jillheden, Sekreterare 
Kit von Sydow, Kassör 
Angelica Bärlund, Ordinarie 
Sarah Hillbert, Ordinarie 
Julia Michailoff, Ordinarie 
Julia Kärrlander, Ordinarie 
Erika Karlsson, Ordinarie 
Linnea Jillheden, Ordinarie 
Oscar Alsing, Suppleant  

 
Handikappsektionen 

Birgitta Värnqvist  Ordförande 
Camilla Elola Kassör 

Anita Olsson Vice ordförande 
Kajsa Wahlberg Sekreterare 
Lillemor Johansson Ledamot 
Yvonne Elmefors Ledamot 
Christina Olofsson Thorn Suppleant 
Susanna Leijthoff Suppleant  

 
Tävlingskommittén 

Lena Widman, Ordförande 
Åsa Lindblom, Kassör 
Kerstin Ydregård 
Yvonne Anrin 
Millan Trädgårdh 
Ulla Lohrdén 
Nina Rollén 
Marie Davidsson 
Åsa Blomqvist-Jonsson 
Linda Antfolk (tom juni 07) 
Lena von Sydow (tom juni 07) 
Rebecca Wenngren (från sept 07) 
 
Årets Stallbästis 2007 blev Viva  
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Styrelsen 
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått 
av: 
Åsa Blomqvist-Jonsson, ordförande  
Monika Kjellman, vice ordförande 
Annika Delin, sekreterare 
Gun Hagberg, kassör 
Lena von Sydow 
Jeanette Husman 
Birgitta Värnqvist 
Agneta Ekström 
Cajsa Wahlberg, Handikappsektionens 
representant 

Angelica Bärlund, Ungdomsrepresentant 
 
Styrelsen arbetade hela året med en vakant 
plats i styrelsen.  
 
Revisorer: Inger Alzen och Marianne 
Nordström 
Revisorssuppleanter: Kent Thorn och Ola 
Nordström.  
 
Valberedning: Åsa Lindblom, Kerstin 
Ydregård, Marie Davidsson och Anette 
Blomstrand.  

 
Värmdö Ridklubbs  

ekonomiska resultat i korthet 
På de sista sidorna i denna verksamhetsberättelse hittar du årsredovisningen. Resultat blev 
34 048 kr och det är glädjande att det är ett positivt resultat. Detta år fick vi lov att skriva av 
den osäkra fodringen vi hade från år 2006. Den hästhandlare som klubben hade den osäkra 
fordringen hos, har under året begärts i konkurs och det fanns inga utmätningsbara tillgångar i 
företaget. Kostnaden för detta uppgick till 42 000 kr som direkt drabbade resultatet. 
Foderkostnaderna ökade kraftigt under hösten eftersom sommarens skörd tydligen inte var av 
den kvantitet som odlarna hade förväntat sig. I övrigt har det varit ett normalt kostnadsläge. 
Under framför allt höstterminen fanns det två grupper som inte hade tillräckligt med deltagare 
som fick ställas in och i stället erbjöds privatlektioner på de tiderna. Visserligen fick vi in 
intäkter på detta men inte i den storleksordningen som fulla ridgrupper genererar. 
 
 

Slutord 
Under senare delen av året har arbete med att ta fram ett långsiktigt 
arrendeavtal/nyttjanderättsavtal gällande anläggning och tillhörande mark börjat med Värmdö 
kommun fastigheter och Värmdö kommun. När detta avtal är klart, kan styrelsen börja 
undersöka möjligheterna till att utöka anläggningen med ett ridhus till. 
Klubben har under året märkt av den ökade konkurrensen med flera privata stall med ridhus 
utan ridskola som erbjuder platser i vårt närområde. Vad gäller platserna på ridskolan är läget 
i stort oförändrat, men har tyvärr vårt lantliga läge med dåliga bussförbindelser på vårt 
minuskonto. För att fortsätta hålla vår ställning som attraktivt val, oavsett om man söker efter 
en ridskola eller söker uppstallning till sin privata häst, bör arbetet för framtiden inriktas på att 
marknadsföra våra verksamheter. 
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Årsredovisning 
BALANSRÄKNING 

   
2007 12 31 

 
2006 12 31 

        TILLGÅNGAR 
      Omsättningstillgångar 

     Kassa,bank (limit 200.000 ej utnyttjad), tillgångar 1 024 090 
 

978 001 

Diverse fordringar 
   

1 096 131 
 

837 238 

Lager 
    

35 529 
 

30 930 

Summa omsättningstillgångar 
 

2 155 750 
 

1 846 169 

        Anläggningstillgångar 
     Hästar 

  
not 2 

 
565 345 

 
540 720 

Inventarier o traktor 
 

not 3 
 

101 850 
 

153 929 

Summa anläggningstillgångar 
 

667 195 
 

694 649 

        SUMMA TILLGÅNGAR 
  

2 822 945 
 

2 540 818 

        SKULDER OCH EGET KAPITAL 
    Kortfristiga skulder 

      Leverantörsskulder 
   

75 953 
 

86 336 

Uppl.kostnader, förutbet intäkter   not 4 
 

1 780 446 
 

1 524 844 

Arbetsgivaravgifter 
   

53 297 
 

44 645 

Personalens källskatt 
  

48 391 
 

43 109 

Övriga skulder 
   

57 619 
 

24 410 

Summa kortfristiga skulder 
  

2 015 706 
 

1 723 344 

        Långfristiga skulder 
     Checkkredti (Limit 200 000) 
  

0 
 

0 

Lån Traktor 
   

49 000 
 

78 400 

Lån Nordbanken 
   

20 831 
 

35 714 

Summa långfristiga skulder 
  

69 831 
 

114 114 

        Fonder 
       Ridhusfond 

   
218 084 

 
218 084 

Summa fonder 
   

218 084 
 

218 084 

        Eget kapital 
      Eget kapital 
   

257 649 
 

263 029 

Eget kapital U-sek 
   

24 676 
 

22 146 

Eget Kapital HK  
   

202 951 
 

151 210 

Summa Eget kapital 
  

485 276 
 

436 385 

        Årets resultat 
      Årets resultat klubben  not 5 

 
49 392 

 
21 755 

Årets resultat U-sek  
   

-5 261 
 

1 265 

Årets resultat HK  
   

-10 083 
 

25 871 

Summa Årets Resultat 
  

34 048 
 

48 891 

        SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 
 

2 822 945 
 

2 540 818 
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RESULTATRÄKNING (kr) 

  
2007 12 31 

 
2006 12 31 

        Rörelsens intäkter och kostnader 
    RÖRELSENS INTÄKTER 

     Ridavgifter 
    

2 619 718 
 

2 478 962 

Stallhyror (privatstall) 
   

676 537 
 

679 986 

Kurser/läger/tävlingar m.m 
  

117 109 
 

128 039 

Medlemsavgifter 
   

91 201 
 

93 275 

Sidointäkter och bidrag not 1 
 

342 601 
 

247 188 

Övriga rörelseintäkter 
 

not 5 
 

582 031 
 

520 651 

Resultat Handikappsektionen 
  

-10 083 
 

25 871 

Resultat Ungdomssektionen 
  

-5 261 
 

1 265 

Summa intäkter 
   

4 413 853 
 

4 175 237 

        RÖRELSENS KOSTNADER 
     Foder/Strö 

   
526 331 

 
495 981 

Hästvård/försäkringar 
   

523 826 
 

478 097 

Kurser/Läger m.m 
   

580 
 

2 985 

Personal 
    

2 401 804 
 

2 153 541 

Anläggning 
   

500 915 
 

586 238 

Administration 
   

98 331 
 

111 696 

Försäkringar 
   

35 672 
 

30 467 

Medlemsavgifter 
   

39 484 
 

36 363 

Övriga Klubbkostnader 
  

96 327 
 

73 480 

Vinst vid försäljning/Försäkringsersättning 
 

0 
 

0 

Kund förlust 
   

0 
 

0 

Summa kostnader 
   

4 223 270 
 

3 968 848 

        Rörelseresultat före avskrivningar 
 

190 583 
 

206 389 

        AVSKRIVNINGAR 
      Hästar 

  
not 2 

 
96 000 

 
96 000 

Inventarier 
  

not 3 
 

52 079 
 

52 079 

Summa avskrivningar 
  

148 079 
 

148 079 

        Rörelseresultat efter avskrivningar 
 

42 504 
 

58 310 

        FINANSIELLA INTÄKER OCH KOSTNADER 
   Ränteintäkter 

   
2 568 

 
4 723 

Räntekostnader 
   

-11 024 
 

-14 142 

Summa finasiella intäkter o kostnader 
 

-8 456 
 

-9 419 

        Resultat efter finansnetto 
  

34 048 
 

48 891 

        ÅRETS RESULTAT 
   

34 048 
 

48 891 

Redovisningsprinciper och notförklaringar 
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         Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde där ej annat anges. Fordringar har  
 tagits upp till belopp varmed de beräknas inflyta. 

     
         Not 1 Bidrag 

       Värmdö Ridklubb får i likhet med andra föreningar kommunala bidrag, dels aktivitetsbidrag,  
 baserat på antal juniorer som deltar i av klubben anordnade aktiviteter- dels grundbidrag. 
 Aktivitetsbidrag under 2007  va r 160 803:- och grundbidrag 28 940:- Klubben har erhållit 

  46 000:- från handslagsprojektet. Bidrag till HK sektionen är direkt hänfört till deras resultat. 
 

         Not 2 Anläggningstillgångar, hästar 
     Hästbeståndet har under året förändrats vilket har inneburit en vinst vid försäljning av hästar 

 på 52 625:- Under året har den hästförsäljare vilken var skyldig klubben en ersättningshäst gått 
 i konkurs vilket har medfört en förlust med 42 000:- 

     

         Hästar 
  

2007 12 31 
 

2006 12 31 
   Ackumulerat 

anskaffningsvärde 1 211 483 
 

1 138 858 Hästarna har skivits av med

Ackumulerad avskrivning -646 138 
 

-598 138 4000:- per häst och år 

Bokfört värde 
 

565 345 
 

540 720 
   

         Not 3 Inventarier,traktor 2007 12 31 
 

2006 12 31 
   Ackumulerat 

anskaffningsvärde 499 132 
 

499 132 
   Ackumulerad avskrivning -397 282 

 
-345 203 

   Bokfört värde 
 

101 850 
 

153 929 
   

         Not 4 Förutbetalda intäkter, upplupna kostnader 
    Förutbetalda intäkter är ridavgifter fakturerade under 2007 tillhörande resultat 2008, 

  fakturerat belopp ingår i summan kundfordringar. Uppskattad el kostnad för året är  
  333 000:- då elräkningar uteblivit trots upprepade anmningar. 33 000:- förutbetalt 
  bidrag från Värmdö kommun "få fler flickor att idrotta". 

    
         Not 5 Övriga rörelseintäkter 

      Värmdö ridklubb tävlingskommitté resultat 37 392 ,59.  
    

         Värmdö 2008-02-08 
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