
Ekonomisk rapport för 2022 

Bra att veta: 

Under 2021 köpte Bjursås Ridklubb upp Bjursås Ridhus AB. Det här innebar att det blev lite svårt att 

följa 2021 samt jämföra mot 2020, det är även svårt att jämföra mot 2022. Kostnader för hästar och 

anläggning till och med maj månad 2021 bokfördes i Bjursås Ridhus. Från och med 1 juni 2021 har 

alla kostnader bokförts i Bjursås Ridklubb. Bjursås Ridklubb ägde tidigare alla aktier i Bjursås Ridhus 

och man kunde se att några poster låg kvar i bokslutet för 2021. I och med detta så hade vi då en 

hyra från Bjursås Ridklubb till Bjursås Ridhus på ungefär samma belopp som kostnaderna i Bjursås 

Ridhus varit för anläggningen och hästarna. Posterna i bokslutet har justerats under 2022 då vi betalt 

ca 25 000 kr för att Svenska Standardbolagen köpte det tomma företaget Bjursås Ridhus. Det är den 

summan som detta kostat oss. 

Resultatet för 2021 såg på grund av detta inte så roligt ut, på sista raden hade vi ett minus 411 000 

kronor. I denna summa ligger en nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar från Bjursås Ridhus 

på 280 000 kr. Det här blir en fiktiv kostnad som inte gör något annat än att det minskar vårt egna 

kapital, det vill säga värdet på föreningen. Det är först om vi skulle sälja anläggningen som det 

eventuellt skulle kunna bli en påverkan. 

Om man räknar bort de 280 00 kronorna så blev det minus 131 00 konor kvar vilket blev vårt 

verksamhetsresultat för 2021.  

 

Nu till 2022: 

Det här året har inte varit ett lätt år. Resultatet för verksamhetsåret 2022 blev minus 166 000 kronor 

Vi har haft ökade kostnader överallt, många bäckar små åt fel håll. Men speciellt ökade kostnader 

gällande el, foder, strö och hovslagare. Bara foder, strö och hovslagare blev en ökning på 10 000 

kronor per häst. Alla ridklubbar i kommunen fick ett extra bidrag på 9 000 kronor per antalet hästar 

Kommunen hade registrerade att vi hade vilket var 13 st, (försökte ändra att vi hade 15 st hästar 

men de gick på den årliga insamlingen av uppgifter) 

Elen kommer vi att få extra bidrag för men det landar tyvärr på 2023. Vi har inte kunnat räkna ut om 

och hur mycket vi kommer få ännu. 

Vi fick under 2022 bidrag för att byta ridhusbelysningen samt inköp av en fyrhjuling. Dessa pengar är 

flyttade till 2023 då dessa kostnader kommer under det här året så de ligger inte med i bokslutet för 

2022. 

Vi fick även under 2022 ta bort Billy som vi tyvärr inte fick någon ersättning från försäkringsbolaget 

för samt samma sak även men Prinsen. Vi sålde Joe som inte passade i verksamheten för något 

mindre än vi köpte honom för. Dessa tre blev en förlust på ca 100 000 kronor. 

Att göra under 2023: 

Vi har jobbat hårt under hela 2022 för minska förlusterna och vi kommer fortsätta jobba för detta. Vi 

vet att även 2023 kommer bli ett tungt år med fortsatt ökade kostnader och tyvärr något färre 

elever, speciellt vuxna elever som har slutat samt flera som ridit två gånger i veckan. 

Vi har under 2022 drabbats av en del skadade hästar, en del är på väg tillbaka men andra är 
utgången lite mer oklar. Vi ser att vi har två vägar att gå för att förbättra ekonomin. Vi måste dels 
optimera antalet lektioner per vecka och antal grupper utifrån de antal hästar vi har i verksamheten 
dvs fyll upp grupper och fylla på med grupper. Dels kommer vi tillsammans med veterinär se över 
vilka hästar som vi kommer fungera i verksamheten. I dagsläget bedömer vi att vi har en till två 
hästar för mycket. Varje extra häst kostar mycket mer på alla bitar, mer försäkringar, mer mat, mer 
spån, mer hovslagare. Optimeringen och se över antalet hästar är det absolut mest brådskade 
åtgärderna. 
 
Vi behöver byta eller fylla på ridhusbotten som också det kostar en hel del pengar. Vi har inte något 
kapital för detta utan behöver söka bidrag och försöka hitta andra vägar. Det är viktigt att vi har ett 
fungerade ridhusunderlag för att kunna bedriva en ridskoleverksamhet samt för att minska risken för 
förslitning och skador på hästarna. 


