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Verksamhetsberättelse  
för Storvik Ovansjö Ridklubb 2023 
Styrelsen för Storvik Ovansjö RK har fastställt följande verksamhetsberättelse för klubben 
för 2022.  

2022 blev ett år utan pandemirestriktioner, men däremot ett år med utmaningar i form av 
kraftigt ökade omkostnader. De ekonomiska utmaningarna till trots så ser vi tillbaka på ett 
roligt år med massor av aktiviteter på vår förening. Inför 2023 ser vi fortsatta ekonomiska 
utmaningar att ta oss igenom  

Styrelsen har haft 10 protokollförda möten under året och bestått av följande personer: 

• Anna Bergström, ordförande 
• Susanna Andersson, vice ordförande 
• Ulrika Sunvisson, kassör 
• Jenny Simonsson, sekreterare 
• Madeleine Ljung, ledamot 
• Erika Koskitalo, ledamot 
• Annica Hillman, ledamot 
• Sara Hage, ledamot 
• Sofia Stenman, suppleant 
• Marie Hamsås, suppleant 
• Tindra Bergström, Ungdomsrepresentant 

 
Medlemsantalet under 2022 var 328 personer. Av våra medlemmar är två tredjedelar 
under 20 år och de allra flesta flickor 7-12 år, vilket gör oss till en av de större 
ungdomsföreningarna inom Sandvikens kommun. Föreningen äger 23 hästar vid årets 
slut och 14 privata hästar är uppstallade på anläggningen.  

 

Ridskoleverksamheten 

Vår främsta aktivitet är ridlektionerna och under 2022 genomfördes totalt 41 lektioner per 
vecka, varav 5 dressyrspecial och 5 hoppspecial. Utöver våra tre egna instruktörer så har 
vi under året haft Johanna Brodin-Kastman hos oss varannan onsdag. Vi har fortsatt 
anlitat gästtränare i både hoppning och dressyr och under året så har våra medlemmar 
kunnat träna för bland annat Birgitta Kjellin och Cecilia Nilsson. 

Utöver ridlektioner så har vi i ridskolans regi även arrangerat Pay and Jump och Pay and 
Ride, samt klubbmästerskap i hoppning och dressyr. Alla arrangemangen hade stor 
uppslutning och många av våra elever provade på att ”tävla” för första gången på 
ridskolans hästar 

 

Personal 

Lektionerna har genomförts av våra ridlärare Anneli Åberg, Elin Oja, Johanna Brodin 
Kastman samt ridskolechef Lotta Nyman-Eriksson. Att alla våra ridlärare är utbildade är 
en kvalitetsgaranti som vi är väldigt stolta över. I stallet arbetar Anna Nyman, Per-Arne 
Eliasson, Angelica Andersson samt Amanda Mård Karlsson med att sköta om våra hästar 
dagligen. Även instruktörerna har stalltjänst.    
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Hästar 

Vid årets slut hade föreningen 23 egna hästar. Under året så har vi välkomnat Daim, 
Joker som är nyinköpta, vi har även välkomnat Flyen som dock var ett byte mot tidigare 
inköpta Duffy som inte lämpade sig för vår verksamhet. Rochina har sålts och lever gott 
hos en av våra medlemmar och Larry fick tyvärr avsluta sina dagar pga. en skada som 
inte ville läka. 
 

Privata hästar 

Föreningen hyr ut stallplatser till privata hästägare och deras ideella arbete med 
stalltjänst är en förutsättning för att även ridskolehästarna blir väl omskötta på helger. Vid 
slutet av 2022 har vi samtliga privata stallplatser uthyrda vilket är en viktig inkomst för 
föreningen. 

 

Läger och övrig verksamhet 

2022 kunde vi äntligen ha ridläger utan restriktioner igen och våra populära 
övernattningsläger blev snabbt fulltecknade.  Våra ridläger är utformade så att nybörjare 
såväl som den erfarne ryttaren ska kunna hitta ett läger som passar och en viktig 
inkomstkälla för ridskolan. 

En återkommande aktivitet under året har varit ”hyra häst” som arrangerats några helger 
samt på lov. Ett uppskattat tillfälle att få rida sin favorithäst på egen hand under 
kontrollerade former. 

Under påsklov och höstlov har ridskolan haft paus och vi har erbjudit andra aktiviteter 
såsom hoppträningar, dressyrträningar, föreläsningar samt käpphästhoppning och 
stallrally. Aktiviteterna har varit fullbokade och extra roligt var det att se så många av våra 
yngsta medlemmar vara med på stallrally och käpphästhoppning. 

I samarbete med Sigrid Göranssons stiftelse kunde vi även under 2020 erbjuda 
kostnadsfria friluftsdagar för skolelever med totalt över 100 deltagare. Friluftsdagarna är 
ett bra tillfälle att få kontakt med hästar och ridning som många elever fick möjlighet att ta 
del av under året.    
 

Ungdomsverksamheten  

Vår Ungdomssektion är aktiv och arbetar för en god stämning i klubben. 
Ungdomssektionen håller eget årsmöte och väljer egen styrelse samt skriver egen 
verksamhetsberättelse. Ordförande från Ungdomssektionen är inbjuden till alla ordinarie 
styrelsesammanträden och deltar som fullvärdig ledamot.  
 
2022 har Ungdomssektionen anordnat bland annat Halloweenkväll, Övernattning och 
Käpphästhoppning. De har även anordnat aktiviteter såsom käpphästhoppning och 
ponnyridning vid nationaldagsfirandet i Kungsgården. Ungdomssektionens verksamhet är 
ovärderlig för föreningen då får barn och ungdomar att tidigt engagera sig ideellt. Under 
året så har även tre ledamöter från Ungdomssektionen fått möjlighet att påbörja 
Ungdomsledarkursen i Ridsportförbundets regi. 
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Tävlingsverksamhet  

Vi har under året arrangerat två dressyr- och två-hopptävlingar. Totalt åtta tävlingsdagar 
där många av våra medlemmar ställt upp ideellt som funktionärer med den äran. Våra 
tävlingar har ett gott rykte och vi får beröm för både arrangemang och våra duktiga och 
trevliga funktionärer. 
 
Under året har vi haft lag i flera allsvenska serier i både hopp och dressyr. Under hösten 
vann vårat ponnydressyrlag två omgångar och totalsegern i Div 4 och vårat hopplag i Div 
3 häst vann omgången på hemmaplan i september. 
 
Vi har arrangerat KM i både hopp och dressyr. Vi gratulerar än en gång årets 
klubbmästare i hoppning och dressyr samt alla andra deltagare. 
 
Resultat Klubbmästerskap dressyr 2022 
 
Privatponny   Lektionsponny 
1. Vera Vennberg  - Florian  1. Tess Touminen – Patsy 
2. Elin Axelsson – Julia  2. Saga Andersson – Blondie 
3. Maja Bäckius – Carwyn  3. Astrid Karlsson Jäder – Maya 
 
Privathäst   Ridskolehäst 
1. Amanda Helander – Flying Spirit 1. Jenny Simonsson – Rossini 
2. Victoria Åberg – Obliviate  2. Sofia Stenman – Mr Grey 
3. Erika Koskitalo – Quintessa 3. Susanna Andersson – Miss Ann 
 
Resultat Klubbmästerskap hoppning 2022 
Privatponny   Ridskoleponny 
1. Alice Thures – Lady  1. Wilma Bransell – Jack 
2. Vera Wennberg – Florian  2. Maja Bäckius – Lizzie 
3. Isabelle Ljung – Westside Ranger 3. Elwira Engstrand – Lollo 
 
Privathäst   Ridskolehäst 
1. Clara Hartmann – Aprilia  1. Fanny Lundgren – Dahlia 
2. Erika Koskitalo – Quintessa 2. Svea Åkerling – Curre 
3. Maja Högman – Maggie  3. Sara Hage – Mr Grey 
 
 
Tävlingssektionen riktar ett stort tack till alla medlemmar som ställt upp och på ett eller 
annat sätt hjälpt till under våra tävlingar och våra tävlingsryttare som genom sitt tävlande 
marknadsför vår förening på bästa sätt. 
 
 
Cafeteria 

Cafeterian är en viktig inkomstkälla för föreningen och tack vare alla som hjälper till och 
bakar gofika så finns det alltid något att handla under lektionstid. Under året har vi haft 
bemannad cafeteria med försäljning av enklare maträtter vissa kvällar, något som varit 
otroligt uppskattat. Vi vill även passa på att tacka alla de som ställer upp och bemannar 
cafeterian under våra tävlingsdagar då vi serverar både mat och grillar ute när vädret 
tillåter, ni är ovärderliga! 
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Anläggning 

En efterlängtad förbättring under året är funktions stugan vid vår utebana som vid 
tävlingar fungerar som domarsekretariat, den har ställts upp och rustats upp av 
medlemmars via ideella krafter. Det tackar vi för. Stugan kunde köpas in med hjälp av 
bidrag via Sandvikens kommun.  

Under året har vi genomfört en städdag då vi städade anläggningen både inne och ute 
och rensade upp bland hindermaterial och annat. 

Underlaget i ridhuset har även det via bidrag från Sandvikens kommun kunnat 
underhållas med flis.  All belysning i ridhuset har även det bytts ut till mer effektiva 
armaturer även detta har Sandvikens kommun stött för. 

 

Andra satsningar 

Under detta har Stork haft fortsatt fokus på digital kommunikation med våra medlemmar 
via STORKs nyhetsbrev som går ut med mejl till alla som angett en adress. 

Vi har också lanserat en ny och mer tydlig hemsida för vår förening och i den digitala 
andan sker även faktureringen digitalt via mail. 

Stork har också under 2022 inlett samarbete med Epassi som är ett digitalt verktyg för 
medlemmar vars arbetsgivare är ansluten till samma verktyg att använda sin 
friskvårdspeng hos Stork. 

Under våren sålde vi i vår obligatoriska terminsförsäljning kakor via Kakservice med ett 
oerhört gott resultat och under hösten sålde vi igen Bingolotto-kalendrar och 
uppesittarlotter. Alla ridande elever får i uppdrag att sälja ett visst antal och den som 
säljer mest vinner en privatlektion samt att vi lottar ut en privatlektion bland alla som 
deltar i försäljningen.  

Månadslotteriet fortsatte löpa på halvårsvis under 2022 och det är ett mycket viktigt 
bidrag som oavkortat går till inköp av hästar. Sammantaget finns ett starkt engagemang 
bland våra medlemmar att bidra och hjälpa till att finansiera inköp av nya hästar till 
verksamheten. 

Under hösten 2022 körde vi en extra helt frivillig försäljning via New Body, flertalet sålde 
och bidrog till föreningen även då. 
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Ekonomisk rapport  

2022 var ytterligare ett utmanande år för Stork, inte minst när det gäller att hantera alla 
prisökningar som skett, bland annat har allt foder har gått upp i pris samt spån och torv, 
vilket gör att vi måste höja priserna för bland annat stallhyran kommande år. 

Vi har även i år haft höga veterinärkostnader för våra hästar dock inte lika höga som 
föregående år och vi har fått gjort några hästinköp även i år. Resultatmässigt blev det 
ändå ett plus på 58 318 kronor, vilket beror på att vi har gjort en återföring av tidigare 
bokförd redovisningsteknisk fond. Vidare var årets kakförsäljning som vi gjorde under 
våren åter igen en stor succé som drog in mycket pengar till klubben.  

Föreningen behöver göra ett överskott på 50 – 100 000 kronor årligen för att ha råd att 
investera i nya hästar. 

Resultatrapport  2022 2021 
     
Intäkter 4 744 897 4 787 998 
Personalkostnader -2 927 026  -2 554 201 
Övriga kostnader -1 761 940  -1 872 167 
Totalt 55 931 361 630 

 

Intäkterna blev ungefär lika som föregående år däremot har vi fått mindre bidrag från 
bland annat kommunen. Vi genererade lite mer intäkter för sponsringsaktiviteter i stället. 

Kärnverksamheten med ridskolans lektioner ligger på samma nivå som föregående år. 
De löpande driftkostnaderna fortsätter att öka, och de största kostnaderna är inköp av 
spån och hö. 

Totalt äger vi 23 hästar och vi behöver fortsätta köpa två nya varje år vilket är stora 
kostnader för klubben. Medlemslotteriet är ett stort bidrag till att vi har kunnat köpa in 
våra hästar och förhoppningen är att vi kan fortsätta med detta då det är en viktig 
inkomst.  

Ekonomin är ansträngd och vi hoppas på att 2023 blir ett bättre år för alla våra ridande 
samt att våra grupper fylls av inspirerande människor. Vi hoppas också att tävlingarna 
kan fortsätta fyllas av ryttare i olika kategorier så vi får visa upp vår anläggning på ett 
positivt sätt. 

 

Övrigt 

Styrelsen strävar efter en öppen dialog med medlemmarna. Under året har inga möten 
hållits förutom årsmötet i februari men vi informerar löpande via nyhetsbrevet som 
skickas ut samt vid behov via webbplatsen www.storkrid.nu och den officiella 
Facebooksidan Storvik Ovansjö Ridklubb samt den mer inofficiella öppna 
Facebookgruppen Storvik Ovansjö ridklubbs intressegrupp. 

 
Bilagor 

Balansrapport, Resultatrapport och Revisionsberättelse 
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Kungsgården den 13 februari 2023 

 
 
 
Styrelsen för Storvik Ovansjö Ridklubb 
 

 

 

………………………………………… ……………………………………….. 
Anna Bergström, ordförande  Susanna Andersson 
 
 
 
 
 
………………………………………… ……………………………………….. 
 
Ulrika Sunvisson  Jenny Simonsson   
 
 
 
 
 
………………………………………… ……………………………………….. 
 
Madelein Ljung  Annica Hillman  
  
 
 
 
 
………………………………………… ……………………………………….. 
 
Erika Koskitalo  Sara Hage 
 
 
 
 
………………………………………… …………………………………………….
  
 
Sofia Stenman  Marie Hamsås   
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STORVIK OVANSJÖ RIDKLUBB 885500-6204

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2022-01-01 - 2022-12-31

Senaste ver.nr: A8844

Balansrapport

Ingående balans Perioden Utgående saldoIngående saldo

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

259 234,50 259 234,50 3 833,00 263 067,501221 Inventarier

-259 234,50 -259 234,50 0,00 -259 234,501229 Ack avskr på inv/verktyg

1 685 710,66 1 685 710,66 231 750,00 1 917 460,661240 Hästar

-1 086 334,26 -1 086 334,26 0,00 -1 086 334,261249 Ack avskr hästar

30 000,00 30 000,00 25 000,00 55 000,001291 Uteboxar

-30 000,00 -30 000,00 -2 777,78 -32 777,781299 Ack avskr på uteboxar

S:a Materiella anläggningstillgångar 599 376,40 599 376,40 257 805,22 857 181,62

S:a Anläggningstillgångar 857 181,62257 805,22599 376,40599 376,40

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

103 078,00 103 078,00 -65 094,00 37 984,001510 Kundfordringar

0,00 0,00 10 595,00 10 595,001511 kundfordring epassi

-39 264,00 -39 264,00 0,00 -39 264,001515 Reservering osäkra kundfordringar

11 738,00 11 738,00 43 142,00 54 880,001630 Avräkn skatter och avgifter

48 538,00 48 538,00 1 455,30 49 993,301640 Skattefordringar

S:a Kortfristiga fordringar 124 090,00 124 090,00 -9 901,70 114 188,30

Kassa och bank

1 849,00 1 849,00 0,00 1 849,001910 Kassa

451 060,00 451 060,00 84 000,00 535 060,001930 Låsta medel

794 128,03 794 128,03 -31 215,74 762 912,291940 Bank

S:a Kassa och bank 1 247 037,03 1 247 037,03 52 784,26 1 299 821,29

S:a Omsättningstillgångar 1 414 009,5942 882,561 371 127,031 371 127,03

S:a TILLGÅNGAR 2 271 191,21300 687,781 970 503,431 970 503,43

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Balanserat kapital

-608 153,16 -608 153,16 -361 629,86 -969 783,022067 Balanserad vinst/förlust

-361 629,86 -361 629,86 303 311,38 -58 318,482068 Vinst/förlust föregående år

S:a Balanserat kapital -969 783,02 -969 783,02 -58 318,48 -1 028 101,50
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STORVIK OVANSJÖ RIDKLUBB 885500-6204
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Balansrapport

Ingående balans Perioden Utgående saldoIngående saldo

S:a Eget kapital -1 028 101,50-58 318,48-969 783,02-969 783,02

Obeskattade reserver och avsättningar

Obeskattade reserver

-230 000,00 -230 000,00 -143 000,00 -373 000,002196 Förutbetalda intäkter

S:a Obeskattade reserver -230 000,00 -230 000,00 -143 000,00 -373 000,00

Avsättningar

-114 249,00 -114 249,00 114 249,00 0,002210 Häst- och investeringsfond

-22 565,00 -22 565,00 -1 455,30 -24 020,302250 Avsättning för skatter

S:a Avsättningar -136 814,00 -136 814,00 112 793,70 -24 020,30

S:a Obeskattade reserver och avsättningar -397 020,30-30 206,30-366 814,00-366 814,00

Skulder

Kortfristiga skulder

-156 141,50 -156 141,50 -70 317,50 -226 459,002440 Leverantörsskulder

12 261,00 12 261,00 -41 081,00 -28 820,002710 Personalskatt

-50 528,00 -50 528,00 -54 419,00 -104 947,002731 Avräkn lagstadgade sociala avg

1 574,00 1 574,00 -1 574,00 0,002750 Utmätning lön

-335 793,58 -335 793,58 -34 408,39 -370 201,972920 Upplupna semesterlöner

-105 506,33 -105 506,33 -10 363,11 -115 869,442941 Uppl lagstadgade sociala avg

228,00 228,00 0,00 228,002960 Upplupna räntekostnader

S:a Kortfristiga skulder -633 906,41 -633 906,41 -212 163,00 -846 069,41

S:a Skulder -846 069,41-212 163,00-633 906,41-633 906,41

S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER

-2 271 191,21-300 687,78-1 970 503,43-1 970 503,43

Beräknat resultat: 0,00 0,00 0,00 0,00
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Resultatrapport

Perioden Perioden / Föregående
år, totaltFöregående år,totalt

Rörelsens intäkter och lagerförändring

Nettoomsättning
60 350,00 142,7% 42 280,003020 Medlemsavgifter Juniorer

33 600,00 91,2% 36 850,003021 Medlemsavgifter Seniorer

9 100,00 38,5% 23 650,003022 Medlemsavgifter Familj

1 078 108,00 100,3% 1 075 180,003030 Ridavgifter Lektioner

196 200,00 95,8% 204 740,003031 Ridavgifter Dressyr spec.

73 125,00 93,6% 78 135,003032 Ridavgifter Hoppning

244 320,00 90,5% 269 970,003033 Ridavgifter Nybörjare

6 725,00 - 0,003034 Hoppning extern

494 561,00 102,8% 480 910,003041 Stallhyra

13 360,00 89,1% 14 994,003042 Fsg Halmpellets/Spånbal

-3 850,00 -177,8% 2 165,003043 Uthyrning av ridhuset

68 085,00 79,6% 85 490,003044 Ridhuskort

136 700,00 94,5% 144 725,003050 Ridläger

3 500,00 -2333,3% -150,003051 Hästhyra

157 200,00 121,2% 129 710,003052 Minihopp

119 380,00 80,1% 149 025,003053 Extra ridaktiviteter

130 710,80 181,1% 72 174,733060 Tävlingssektionen

1 477,00 - 0,003070 Ungdomssektionen

117 443,00 158,7% 74 001,003100 Försälj Servering

13 801,83 237,7% 5 806,003310 Bingolotto

48 940,00 72,4% 67 560,003320 Andra lotterier

120 235,00 75,7% 158 827,353330 Terminsförsäljning

0,00 0,0% -3 249,003350 Profilprodukter fsg

11 225,81 1781,0% 630,303500 Övriga sidointäkter

0,00 0,0% 6 475,003610 Försäljning av material

-46,15 138,7% -33,283740 Öresutjämning

S:a Nettoomsättning 3 119 866,103 134 251,29 100,5%

Förändring av varulager
-76 447,00 534,6% -14 300,004910 Kostnader externa lärare

-60 531,25 6260,1% -966,944950 Övriga materialkostnader

S:a Förändring av varulager -15 266,94-136 978,25 897,2%

Aktiverat arbete för egen räkning
142 200,00 211,4% 67 264,083800 Sponsring

S:a Aktiverat arbete för egen räkning 67 264,08142 200,00 211,4%

Övriga rörelseintäkter
60 522,00 18,0% 336 000,003900 Kommunalt bidrag

78 154,09 115,0% 67 947,353910 Lokalt aktivitetsstöd

60 750,00 21,6% 281 000,003920 Projektbidrag
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Resultatrapport

Perioden Perioden / Föregående
år, totaltFöregående år,totalt

295 000,00 - 0,003940 Göranssonska fonderna

10 000,00 80,6% 12 412,003950 Övriga bidrag

117 928,00 101,2% 116 553,003960 Försäkringsersättningar

983 070,00 122,5% 802 222,003981 Lönebidrag

S:a Övriga rörelseintäkter 1 616 134,351 605 424,09 99,3%

S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring 4 744 897,13 4 787 997,5999,1%

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter
-25 549,00 330,7% -7 725,004010 Inköp havre

-415 897,00 103,6% -401 309,004020 Inköp hö

-310 799,70 107,1% -290 238,004040 Inköp spån

-19 101,30 86,4% -22 110,344050 Inköp övrigt forder

-13 226,72 146,1% -9 050,504060 Material stallskötsel

-48 006,48 129,1% -37 173,484100 Kostnader servering

-6 648,70 110,8% -6 000,384200 Kostnader läger

-123 555,80 161,0% -76 756,004300 Kostnader Tävlingssektionen

S:a Råvaror och förnödenheter -850 362,70-962 784,70 113,2%

Bruttoresultat 3 782 112,43 3 937 634,8996,1%
Övriga externa kostnader

-26 779,00 111,1% -24 105,585060 Städning och renhållning

-4 031,00 100,1% -4 028,005090 Övriga lokalkostnader

-1 372,46 133,2% -1 030,365170 Rep/underhåll av fastighet

-11 535,00 72,4% -15 938,005410 Förbrukningsinventarier

-19 754,08 156,6% -12 611,005460 Förbrukningsmaterial

-58 550,69 81,0% -72 290,065500 Reparation och underhåll

-32 365,13 164,6% -19 668,295611 Drivmedel

-859,00 97,8% -878,005612 Försäkring/skatt fordon

-35 515,00 519,2% -6 840,065613 Rep/underhåll fordon

-219 778,75 113,0% -194 486,255710 Hovslagare

-104 222,32 58,3% -178 880,325720 Veterinärkostnader

-74 728,58 286,1% -26 119,945730 Material till hästar

-26 700,00 91,1% -29 313,005740 Bortförsel av gödsel

-17 095,80 481,7% -3 549,006110 Kontorsmateriel

-900,00 - 0,006200 Medlemsaktiviteter

-7 728,02 117,1% -6 601,906211 Telefon

-1 756,00 88,7% -1 980,006250 Postbefordran

-156 853,00 119,7% -131 067,006310 Försäkringar+lic hästar

-3 131,00 - 0,006490 Övriga förvaltningskostnader

-14 536,99 153,9% -9 446,756540 IT-tjänster

-13 916,00 112,4% -12 382,006570 Bankkostnader
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0,00 0,0% -12 198,866590 Övriga externa tjänster

-75 350,00 93,0% -81 063,006981 Föreningsavgifter

-781,00 72,7% -1 075,006991 Övr ext kostn

S:a Övriga externa kostnader -845 552,37-908 238,82 107,4%

Personalkostnader
-1 871 904,13 111,9% -1 673 412,497010 Löner till kollektivanställda

13 825,82 -113,4% -12 196,767081 Sjuklöner till koll.anst

-231 916,54 112,9% -205 375,477082 Semesterlöner till koll.anst

-34 408,39 102,4% -33 605,207090 Förändring semesterlöneskuld

-222,00 4,8% -4 662,007331 Skattefria bilersättningar

-144,00 4,9% -2 940,007332 Skattepliktiga bilersättningar

-89 262,00 -374,7% 23 821,007411 Premier kollektiv pens.försäkr

-1 217,22 - 0,007500 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal

-665 651,78 111,4% -597 443,007510 Lagstadgade sociala avgifter

-10 363,11 98,1% -10 558,747519 Soc. avg sem/löneskuld

0,00 0,0% -22 567,007533 Särsk löneskatt pens.kostn

-19 200,00 165,9% -11 575,007610 Utbildning

-16 563,00 449,3% -3 686,007690 Övr personalkostn/erh bidrag

S:a Personalkostnader -2 554 200,66-2 927 026,35 114,6%

S:a Rörelsens kostnader -4 798 049,87 -4 250 115,73112,9%

Rörelseresultat före avskrivningar -9,9%-53 152,74 537 881,86
Avskrivningar

-2 777,78 - 0,007821 Avskrivningar på byggnader

0,00 0,0% -107 846,007831 Avskrivn hästar

S:a Avskrivningar -2 777,78 -107 846,002,6%

Rörelseresultat efter avskrivningar -13,0%-55 930,52 430 035,86
Övriga rörelsekostnader

0,00 0,0% -2 014,007900 Övriga kostnader

0,00 0,0% 5 000,007974 Förlust avyttr hästar

0,00 0,0% -70 767,007975 Vinst vid avyttring av hästar

S:a Övriga rörelsekostnader 0,00 -67 781,000,0%

Resultat före finansiella intäkter och kostnader -15,4%-55 930,52 362 254,86
Finansiella intäkter och kostnader

Räntekostnader och liknande resultatposter
0,00 0,0% -625,008400 Räntekostnader

S:a Räntekostnader och liknande resultatposter -625,000,00 0,0%
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S:a Finansiella intäkter och kostnader 0,00 -625,000,0%

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -15,5%-55 930,52 361 629,86
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt -15,5%-55 930,52 361 629,86
Bokslutsdispositioner

114 249,00 - 0,008811 Avsättning fonder

S:a Bokslutsdispositioner 114 249,00 0,00-

Resultat före skatt 16,1%58 318,48 361 629,86
Årets resultat

-58 318,48 16,1% -361 629,868999 Årets resultat

S:a Årets resultat -58 318,48 -361 629,8616,1%

0,00 0,00-Beräknat resultat:
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