Ekonomisk rapport för 2021
Under det här året har Bjursås Ridklubb köpt Bjursås Ridhus AB. Det här innebär att det blir lite svårt
att följa året samt jämföra mot föregående år, det kommer även bli svårt att jämföra mot nästa år.
Kostnader för hästar och anläggning till och med maj månad 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 kan se att några poster ligger kvar i bokslutet fortfarande. I och med
detta så har vi har haft 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 kommer
att justeras under 2022 då vi kommer att betala ca 10 000 kr för att Svenska Standardbolagen köpt
det tomma företaget Bjursås Ridhus. Det är den summan som detta kostat oss.
Anledningen till att vi gjort detta är bland annat att det för några år sedan blev andra skatteregler för
företag som hyr ut lokaler och anläggningar på heltid till föreningar. Detta gjorde att vi inte längre
fick dra någon moms på något som rörde anläggningen. Det är även mycket mer regler att förhålla
sig till med ett aktiebolag så för enkelhetens skull blir det mycket lättare med bara en förening. Man
kan även söka mer bidrag för anläggningen om man inte har ett aktiebolag som finns med, man kan
få hela 30 % mer utan.
Resultatet för 2021 ser på grund av detta inte så roligt ut, på sista raden har vi minus 411 000 kr. 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 blir det minus 131 00 kr kvar vilket blir vårt
verksamhetsresultat för 2021. Det här är ju så klart inte heller bra, 2021 har varit ett tufft år på olika
vis. Det största postern i denna förlust är dessa 4:





Veterinär och avlivning av Tage där vi inte fick tillbaka något. Detta kostande oss 57 862 kr.
Vi fick under sommaren en vattenskada i Proselins vilket ha gjort att vi inte kunnat hyra ut
den under slutet på sommaren och resten av året.
Vi har under året haft väldigt mycket veterinärkostnader
Även elräkningarna i slutet på året blev högre än budgeterat.
Fakturan för december var på 28 000 kr

Vi har planerat dessa åtgärder för att täcka underskottet








Löpande Helgträningar
Fylla på i grupperna
Fler aktiviteter
Lotteri med fina priser
Se till att vi kan hyra ut Proselins till sommaren
Vi behöver höja priset på träningsgrupperna som idag betalar nästan som en vanligt grupp
men är två elever färre i varje grupp, vi har även fler träningsgrupper nu än vi historiskt haft.
Ridlekis och en nybörjargrupp ett antal veckor på söndagar

