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Org nr 812800-1024

Arsredovisning ftir riikenskapsiret 2017

Styrelsen avger liiljande irsredovisning.
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Fti rvaltnin gsberiittelse

Verksamheten

Fdreningen bedriver ridskoleverksamhet, boxuthyming, ridt?ivlingar samt d2irmed ltirenligt
verksamhet. Verksamheten bedrivs i Botkyrka Kommun.

F r rimj ande ov rinda md le t

Fdreningen Ar en sammanstlutning av ftir ridsporten intresserade med iindamil att bl. a friimja
ridningen i Sverige pA siitt som anges i Ridsportfijbundets stadgar.

Fdreningen ar ansluten till Svenska ridsportfiirbundet och Stockholms liins ridsportftirbund.

Under riikenskapsiret har verksamheten bedrivits i enlighet med den verksamhetsplan som styrelsen
pi uppdrag av medlemmama tagit fram fttr tiden 2017-2019. Utviirdering och utveckling av
verksamheten har skett ldpande. F6reningen har bland annat friimjat iindamilet genom att
tillhandahilla ridlektioner och tiivlingar.

Vcisentliga hdndelser under rrikenskopsdret

I november 2017 beslutade Botkyrka kommuns fullmektige att till Kultur- och fritidsftirvaltningen
ans[6 medel om tjugo miljoner kronor till renovering av den anliiggning som ltireningen hyr av
kommunen. Arbetena beriiknas inledas under 2018 och pig6 under 201 9.

Flerflrstiversikt

2017 2016 2015 2014

Botkyrka Ridsiillskap
812800- 1024

Nettoomslttning
Arets resultat
Soliditet

Fdriindringar i eget kapital

Eget kapital vid riikenskapsirets btirjan
Resultatdisposition enligt fbreningsstamman :

Arets resultat

Eget kapital vid riikenskapsirets slut

7 702
-166
61,6

7 331
-261
64,1

7 625
102

68,5

Arets
resultat

2(e)

7 497
357
6q)

Totalt

tkr
tkr
o/o

Balanserat
re su ltat

6 225 987
-261 276

-261276 5964711
261 276

-165 791 -165 791

5964711 -165791 5798920

,ilv

Allmcint om verksamheten



Botkyrka Ridsiillskap
812800- 1024

Resultatdisposition

Till Itireningsstiimmans ftirfogande stir ltiljande vinstmedel:

Balanserat resultat
Arets resultat

Totalt

Styrelsen ftireslar att vinstmedlen disponeras enligt ftiljande
Balanseras i ny riikning

Totalt

3(e)

5 964 7fi
-165 791

5 798 920

5 798 920

5 798 920

Aivk
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Resultatriikning

RtirelseinHkter, lagerfiiriindringar m.m.
Medlemsavgifter
Bidrag
Nettoomsiittning
Ovriga rdre I se intiikter

Summa riirelseintlkter, lagerftiriindringar m.m.

Rtirelsekostnader
Rivaror och lii rnti,denhete r
Ovriga extema kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anliiggningstillgingar
0vriga rd,relsekostnader

Summa rtirelsekostnader

Rdrelseresultat

Finansiella poster
Renteintakter

Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella posler

Resuhat fr)re skatt

Arels resultal

Not 2017-0r-01
-2017-12-31

204 440
758 699

7 702 666
139 013

8 804 818

4(e)

2016-01-01
-2016-12-31

219 270
777 061

7 331 ll5
302 994

8 630 440

-8 892 s00

-262 060

784

784

-261 276

2

-2 831
-l 648
-3 837

-642
-11

ll0
887

068
l8t

-8 970 623

-165 805

l4

t4

-165 791

-165 791

lttl

-3 097 322
-l 585 084
-3 586 426

-623 668

-261 276

-165 791 -261 276
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Balansrdkning

Tillgingar

Anliiggningstillgingar

Mat er ie I I a a n ki ggn i n gs t i I I gdn gar
Byggnader och mark
lnventarier. verktyg och installationer
HAstar

Summa mate r i e I I a anl ci ggn i ngs t i I I gdn gar

Summa anliiggningstillgingar

Omsiittningstillgin gar

Varulager m m
Fiirdiga varor och handelsvaror

Summa varulager

Ko r tfr i s t i ga fo r clr i n g a r
Kundfordringar
dvriga fordringar
Fdrutbetalda kostnader och upplupna intiikter

Summa kortfri st igo fordr ingar

Kassa och bank
Kassa och Bank

Summa kassa och bank

Summa omsettningstillgin gar

Summa tillgingar

Not

s(e)

2017-12-31 2016-12-31

J

4
5

509 606
633 282
910 665

597 284
716 628
804 413

2151 868

4 989 059

4 989 0s9

7 t9t 927

2 053 553 2 t8 325

2 053 553 2 tt8 325

50 000 sl000

50 000 51 000

I 915 498
28 354
63 625

2 007 477

5 297 506

7 354 983

9 408 536

(
l^

2 059 407
30 902
61 559

5 297 506

9 310 2s2

U



Botkyrka RidsiillskaP
8 t 2800- 1024

Balansriikning

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Eget kapital vid riikenskapsirets bdrjan
Arets resultat

Eget kapital vid rtikenskapsdrets slut

Summa eget kapital

Avsettningar
0vriga avsiittningar

Summa avsiittningar

Kortfristiga skulder
Leverantdrsskulder
6vriga skulder
Upplupna kostnader och ltirutbetalda intiikter

Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

6(e)

Not 2017-12-31 2016-12-31

s 798 920 5 964 711

5 798 920 5 964 7l

7 346 l 280

7 346 I 280

5 964 71
-165 791

87 33s
t35 693

3 379 242

3 602 270

9 408 536

6225 987
-261 276

l0 903
15 797

3 217 561

3 344 261

9 3t0 2s2

N{l
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Noter

Not I

Avskrivningar
Tilliimpade avskrivningstider:
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer
Hiistar

Redovisnings- och viirderingsprinciper

2 tgt 939

2lgt 939

-t 594 655
-87 678

7(e)

2 t9t 939

2191 939

-1 506 977
-87 678

Arsredovisningen har uppriittats fdr Itirsta gf,ngen i enlighet med BFNAR 2016: l0 Arsredovisning i

mindre fiiretag, vilket kan innebiira en bristande jiimftirbarhet mellan rilkenskapsiret och det niirmast
liiregiende riikenskapsiret. Jiimltirelsetalen har inte riiknats om. Arsredovisningen ftir det niirmast
fiiregiende r2ikenskapsiret liimnas som bilaga.

25 ir
5ir

l5- I 7* 5r

* Den ekonomiska livsliingden beddms vara I 5 ir fijr en hiist och 17 ir ftir en ponny frin
hiistens/ponnyns ftjdelseir.

Upplysningar till resultatriikningen

Not 2 Medelantalet anstiillda

Medelantalet anstiillda under riikenskapsiret har varit

Upplysningar till balansriikningen

Not 3 Byggnader och mark

2017-12-11 2016-12-31

!!

lngiende anskaffningsviirden

Utgiende anskaffningsviirden

IngAende avskrivningar
- Arets avskrivningar

Utg6ende avskrivningar

Redovisat vArde

-t 682 333 -l 594 655

597 284

pv

2016-01-01
-2016-12-31

2017 -01-01
-2017-12-31

509 606
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Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

lngSende anskaffningsviirden
- lnkdp

Utgfl ende anskaffnin gsviirden

Ingiende avskivningar
- Arets avskrivningar

Utgiende avskrivningar

Redovisat viirde

Not 5 Hiistar

In giende anskaffn ingsviirden
- Ink6p
- Fdrsiiljningar/utrangeringar

Utg6ende anskaffnin gsviirden

Ingiende avskrivningar
- Aterfijrda avskrivningar pi ltirs?iljningar resp utrangeringar
- Arets avskrivningar

Utgiende avskrivningar

Redovisat viirde

8(e)

2017-t2-31 2016-12-3t

-4 998 902 -4 699 081

633 282 716 628

20r6-t2-31

5 415 709
216 475

5 632 184

-4 699 081

-299 821

5 289 446
t26 263

5 415 709

-4 404 429
-294 652

I 705 500
467 000

-417 500

I 755 000

-941 717
232 453
-241 323

-950 587

804 413

I 755 000
472 000

-298 000

I 929 000

-950 587
186 819

-254 567

-l 018 335

ilv

20ll -12-31

910 665
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Revisionsberflttelse
Till ftireningsstiimman i Botkl, ka Ridsiillskap, org.nr 8rz8oo-roz4

Enligt var uppfattning har arsredovisningen uppfittats i enlighet med irsredovisningslagen och ger en i alla
vesentliga avseenden rettvisande bild avftireningens finansiella stdllning per den 3r december zorT och av dess
finansiella resultat fiir lret enligt arsredovisningslagen. Fiirvaltningsberettelse[ ar ftirenlig med lrsredovisningens
iiwiga delar.

\4 tillstlrker darfttr att fdreningsstamman fasbtaller balansrekningen.

Grundfir uttalanden
Vi har utftirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisoremas ansvar enliBt denna sed beskrivs narmare i
avsnitten Den ouktoriserade reuisorns ansuor samt Den icke-kualtficerade reuisorns onsvor.

Vi er oberoende i fiirhlllande till fdreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har
fullgiort mitt yrkesetiska ansrar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhdmtat er tillrecldiga och iindamilsenliga som grund ltir vera uttalanden.

Annan information dn drsredouisning en

Det ar stlrelsen som har ansvaret ftir den andm informationen. Den andra informationen bestar av rapport Botklrka
Ridsiillskaps verksa mhetsberattelse jubileumsAret 2017 (men innefattar inte arsredovisningen och vir
revisionsberattelse avseende denna).

VArt uttala[de avseende arsredovisningen omfattar inte denna information och vi gdr inget uttalande med
best,rkande avseende denna andra information.

I samband med vAr revision av ercredovisningen er det veft ansvar att hsa den information som identifieras ovan och
6vervAga om informationen i vesentlig utstriickning iir ofiirenlig med arsredovisningen. Vid denna genomgeng
beaktar vi iiven den kunskap vi i iirrigt inhamtat under revisionen samt bedtimer om informationen i dlTigt verkar
innehefla vasentliga felaktigheter.

Om vi, baserat pe det arbete som har udtirts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra
informationen innehaller en viisentlig felalrtighet, nr vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det
avs€endet.

Styrelsens ansuar

Det ar styrelsen som har ansvaret ftir att arsredovisningen upprittas och att den ger en ratMsande bild enligt
flrsredovisningslagen. St ,relsen ansvarar even fijr den interna kontroll som de beddmer iir niidviindig Itir att uppratta
en lrsredovisning som inte inneheller nagra vdsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pfr oegentligheter eller pl
fel.

Vid upprettandet av ersredovisningen ansvarar strelsen ftir bedtimningen av ftireningens fdrmega att fortsatta
verksamheten. De upplyser, nlr si iir tilliimpligt, om fdrhAllanden som kan pAverka ftirmegan att fortsetta
verksamheten och att anvanda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tilliimpas dock inte om
beslut har fattats om att aweckla verksamheten.

Rapport om ersredovisningen

Uttctlanden

Vi har utftirt en revision av lrsredovisningen ftir er 2017.



Den auktoriserade reuisorns ansu ar
Jag har att utfirra revisionen enligt lntemational Standards on Auditing (lSA) och god revisionssedi Sverige. Mitt mel
iiritt uppn! en rimlig grad av sdkerhet om huruvida 6rsrcdovisningen som helhet inte innehAller nlgra viisentliga
felaLtigheter, vare sig dessa beror pe oegentligheter eller pa fel. Rir ig sakerhet er en htE grad av sekerhet, men er
ingen gamnti fdr att en revision som utftirs e[ligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att uppucka en

"iisenttig 
felaktighet om en sAdan finns. Felaktigheter kan uppste pe grund av oegentligheter eller fel och anses rara

vesentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan ftirviintas ptrerka de ekonomiska beslut som anvAndare fattar
med grund i lrsredovisningen.

Som del av en rclision enligt tSAanvenderjag professionellt omdiime och har en professionellt skeptisk instellning
under hela revisionen. Dessutom:

.Identifierarochbed6merjagriskernafdrviisentligafelaktigheteriArsredovisningen,varesigdessatrerorpA
oegentligheter eller pi fel, utformar och utfiir granskningsitgiirder bland annat utifrtn dessa risker och
inhemtar revisionsbevis som ar tilhickliga och iindamllsenliga fiir att utgtira en grund fttr mina uttalanden.
fusken ftir att inte upptacka en vesentlig felaltighet till fiiljd av oegentligheter er hdge iin ftir en viisentlig
felaktighet som beror pl fel, eftersom oegentligheter kao innefatta agerande i maskopi, fiirfalskning, a\siktliga
utelemnanden, felaktig information eller Asidosdttande av intern kontroll.

. skaffarjag mig en fiirstlelse av den del av ftircningens interna kontroll som har betydelse fiir min revision fiir
att utforma granskningsatgarder som ar Hmpliga med hiinsyn till omstendigheterna, men inte fdr att uttala
mig om effeldiviteten i den interna kontrollen.

. utverderarjag hmpligheten i de redovisningsprinciper som anviinds och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhtirande upplysningar.

. dmrjag en slutsats om ldmpligheten i att strelsen anvander antagandet om fortsatt drift vid upprettandet av
frrsredovisningen. Jag drar ockse en slutsats, med gmnd i de inhdmtade rwisionsbevisen, om huruvida det
finns negon vesentlig osiikerhetsfaLtor som avser sAdana hiindelser eller Iijrh6llanden som kan leda till
betydande tlivel om ftireningeDs firrmega att forts'dtta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en
vesentlig osdkerhetsfaktor, mestejag i revisionsberi,ttelsen fasta uppmerksamheten pe upplysningarna i
flrsredovisningen om den viisentliga osekerhetsfaktom eller, om sadana upplysningar ?ir otillriickliga,
modifiera uttalandet om irsredovisningen. Mina slutsatser baseras pl de revisionsbevis som i[hAmtas fram
till datumet ftir revisionsberattelsen. Dock kan framtida hdndelser eller ftirhtllanden gdra att en ftirening inte
langre kan forts'dtta \erksamheten.

e utvdrderarjag den civergripande presentationen, strukturen och innehellet i ersredovisningen, d.dribland
upplysningarna, och om Arsredovisningen tterger de underliggande transaktionema och hendelserna pe ett
s'dtt som ger en rittvisande bild.

Jag maste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten
ftir den. Jag miste ockse informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, ddribland eventuella
betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

D en icke -kualifi cerade reu isorns ansu ar
Jag har att utfiim en revision enligt revisionslagen och diirmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mal er att uppne
en rimlig grad av sdkerhet om huruvida arsredovisningen har upprettats i enlighet med arsredovisningslagen och om
Srsredovisningen ger en riitMsande bild av fdreningens resultat och stiillning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra fiirfattningar
Uttalande

Utiiver rar revision av ersredovisningen har vi aven utftirt en revision av styrelsens fdnaltning fiir Botkl,rka
Rids?illskap ftir 6r zor7.

Vi tillstyrker att lbreningsstdmman beviljar stlrels€ns ledamiiter ansla.sfiihet ftir rakenskapseret.

Grundfi)r uttalande

Vi har utftirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vert ansvar enligt denna beskrivs nermare i avsnittet
Reuborernos ansvor. Vi ir oberoende i ftirh lande till ftireningen enligt god revisorss€d i Sverige. Jag som
auktoriserad revisor har i ttwigt fullgiort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa kmv.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat er tillrackliga och endamilsenliga som grund fiir vert uftalande.



Styrelsens ansuar

Det ar styrelsen som har ansvaret Iiir f6rvaltningen.

Reuisorernas ansuar

Vert mel betraffande revisionen av fiirvaltningen, och d?irmed rdrt uttalande om ansvarsfrihet, ar att inhemta
revisionsb€vis ftir att med en rimlig grad av siikerhet kunna beddma om nagon styr€lseledamot i negot vesentligt
avseende ftiretagit negon itg?ird eller gjort sig skyldig till ntgon ftirsummelse som kan fiiranleda
ersattningsskyldighet mot ftireningen.

Rimlig siikerhet iir en htjg grad av sekerhet, men ingen Baranti ftir att en revision som utftirs enligt god rcvisionssed i
Sverige alltid kommer att upptecka etgerder eller fiirsummelser som kan ftiranleda ers?ittningsslVldighet mot
ftireningen.

Som en del av en revision enligt god rwisionssed i Sverige anviinder den auktoriserade revisorn professionellt
omddme och har en professionellt skeptisk instiillning under hela revisionen. Granskningen av ftirvaltningen grundar
sig fremst pe revisionen av riikenskaperna. Vilka tillkommande granskningsetgarder som ufftirs baseras pe den
auktoriserade revisoms professionella bedrimning och iiwiga valda rwisorers bedtimning med utgangspunkt i risk
och vesentlighet. Det inneMr att vi fokus€rar granskningen pl s{dana Stgiirder, omriden och ftirhallanden som iir
vasentliga ftir verksamheten och der avsteg och ttvertrAdeber skulle ha serskild betydelse ftir ftireningens situation. Vi
gir igenom och prtivar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna etgdrder och andra ftirhlllanden som ?ir relevanta ftir
vlrt uttalande om ansvarsfrihet.

Stockholm den 13 febmari zorS

Price$aterhousecoopers AB

Mario Hayek
Aultoriserad revisor

Stockholm den I J februari zorS
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M Danell


