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Sammanfattning av delårsrapport H1 

Med ”Bolaget” eller ”Hästkällaren” avses Hästkällaren Rid Trav & Western AB med orga-

nisationsnummer 559048-8697. 

 

Perioden  avser 01/01/20—30/06/20 

Bolagets nettoomsättning uppgick till  4 270 465 sek 

Övriga rörelseintäkter uppgick  till   188 305 sek 

Bolagets resultat före skatt uppgick till  325 249 sek 

Väsentliga händelser  01/01/20—30/06/20 

 

* Resultatet är belastat med extra kostnader för  mentor  (24 mån) samt behov av extra  

personal vid  förflyttning och uppackning av lager ca—300000 sek 

*Omsättningen i webbutiken ökade  under perioden med  213% och ökningen uppgick till  

2 082 713sek 

* Övriga fodringar klarna 377 145 sek  (inkommer  7-4 dagar efter försäljning) samt övrig 

fakturering 145 053 sek  

 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

 

*  Uppbyggnad av butik/försäljnings lokal 
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VD HAR ORDET 

01/01/20—30/06/20 
  
  
Januari och året  började väldigt bra för oss för att från och med mars, som en kon-

sekvens av Corona pandemin,  bli väldigt utmanande som för så många andra . 

Första halvåret har präglats av hårt arbete där vi  försökt att mildra de negativa ef-

fekterna till följd av pandemin. Vi har trots omständigheterna ökat omsättningen 

under dom första månaderna vilket är positivt men har så mycket mer att ge och vi 

ser framemot  att visa detta framöver. 

  

Vi har bra kontakt med våra leverantörer och då  vi köper in stora partier med varor 

har vi  idag ett stort och välfyllt lager med varor .Vi känner därför att vi är väl förbe-

redda om det skulle drabbas  förseningar av leveranser från tillverkarna. 

  

Jag  är fullt övertygad om att en ljus framtid väntar runt hörnet och vi fokuserar 

mycket på att vara väl förberedda för när livet och marknaden återgår till sina van-

liga rutiner och även om allt inte riktigt blir som vanligt under hösten 2020 känner 

vi att vi är flexibla och kan anpassa oss även för en turbulent höst. 

  

Det är mycket inspirerande att skissa på vår framtid och det känns som att vi har 

något stort på gång. Men som med alla stora projekt får man räkna med en del hin-

der på vägen. Och även om det tar lite tid, kommer vi med bra medarbetare vara 

fullt fokuserade på att nå vårt tillväxtmål och att bli det självklara valet för vår mål-

grupp.  

  

De nya lokaler som vi nu flyttat till möjliggör att vi kan expandera i den takt vi vill 
och möjligheterna är obegränsade att sjösätta våra planer och redan till hösten 
kommer vi att sätta igång med föreläsningar samt alternativbehandlingar och i 
framtiden planerar vi även att tillhandahålla veterinärtjänster.  
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OM HÄSTKÄLLAREN 

  5 

 

 

Hästkällaren är en återförsäljare av produkter inom ridsport och andra närliggande af-
färsområden, till exempel fodertillskott för hästar. För närvarande säljs produkterna 
enbart i Sverige, med undantag för enstaka orders från Norge eller Finland, men Bola-
get har planerat för en framtida expansion till i första hand de övriga nordiska länder-
na. Produkterna delas upp i tre olika kategorier; Hästutrustning, Utrustning för Ryt-
tare och Fodertillskott. 
 
Hästutrustning är den utrustning som hästen bär, både under ridning och utanför. 
Hästutrustning innefattar produkter som sadlar, grimmor och täcken. 
 
Utrustning för Ryttare är produkter som bärs av ryttaren, till exempel hjälmar, rid-
byxor och stövlar. Denna kategori innefattar även hästinspirerade klädesplagg som kan 
bäras till vardags, som halsdukar och tröjor. 
 
Fodertillskott innefattar produkter som hästgodis, vitaminer och mineraler. 
 
Bolagets huvudkontor återfinns i Flygsfors,Nybro Kommun 
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    BOLAGETS UTVECKLING I  SIFFROR 

  6 

Om Rapporten 

Denna delårsrapport avser perioden  01/01/20-30/06/20 

 

Redovisningsprinciper 

Bolaget tillämpar årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd och kon-

cernredovisning K3 

 

Principer för rapportens upprättande 

Delårsrapporten har inte granskats av bolagets revisor 

 

Omsättning 

Nettoomsättningen för Bolaget uppgick till  4 270  465 sek  

 

Resultat  

Bolagets resultat för 01/01/20– 30/06/20  uppgick till  325 249 sek 

 

Resultat per aktie 

Bolagets resultat för 01/01/20-30/06/20 per aktie uppgick till  0,12 sek 

Antal aktier uppgick till  2 224 810 vid periodens utgång, varav  87500  A-aktier och  

2 137 310 B-aktier 

 

Soliditet 

Bolagets soliditet beräknad som det egna kapitalets andel av  balansomslutningen uppgick 

till 35%  

 

Kassaflöde och investeringar 

Kassaflödet uppgick till  130 248 sek för perioden 

 

Checkkredit 

Bolaget har en checkkredit på  2 500 000 sek , den är utnyttjad med  2 426  843 sek 
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Mentor 

Mangold Fondkommission AB   

Tele nr +46(0)8-50301550 

Mail : ca@mangold.se 

  

Kommande rapporter 

Bokslutskommuniké´ 19/2/21 

 

Styrelseförsäkran  

Styrelsen och den verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvi-

sande översikt av bolaget  

 

Hästkällaren 

 

Styrelsen 

Daniel Karlsson                                                    Ellinor Örtegren Johanson                                                                                                                          
Styrelseledamot, VD                                                    Styrelseledamot 

 
Cecilia Hollerup                                                     Magnus ”Maxe” Axelsson 
Styrelseordförande                                                        Styrelseledamot 
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RESULTATRÄKNING FÖR BOLAGET I SAMMAN-

DRAG 
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Under föregående år hade bolaget brutet räkenskapsår 

därav ej jämförelsebar tidsperiod 
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BALANSRÄKNING FÖR BOLAGET I 
SAMMANDRAG 
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Under föregående år hade bolaget brutet räkenskapsår 

därav ej jämförelsebar tidsperiod 
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KASSAFLÖDESANALYS FÖR BOLAGET I 
SAMMANDRAG 
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Under föregående år hade bolaget brutet räkenskapsår 

därav ej jämförelsebar tidsperiod 



 

                         Delårsrapport Hästkällaren Rid Trav&Western AB  01/01/20-30/06/20   
11 

FÖRÄNDRING AV BOLAGETS EGET KAPITAL I SAM-

MANDRAG  



 

                         Delårsrapport Hästkällaren Rid Trav&Western AB  01/01/20-30/06/20   
                      12 

 

Hästkällaren Rid Trav&Western AB 
Bruksvägen 11 
38271 Orrefors 

Phone: +46 48130111 
hastkallaren.se 

Email:info@hastkallaren.se 


