Grundkurs i Ridskolans
företagsekonomi

Att skapa, hushålla och förvalta ekonomiska resurser.

Kursen vänder sig till alla som är engagerade i en ridskoleverksamhet.
Du kan vara ridskolechef eller sitta i styrelsen för en föreningsdriven ridskola.
Självklart är kursen värdefull för många medarbetare på en ridskola som får
hjälp att se helheten och inte bara det egna ansvarsområdet.
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Kursen börjar med att vi går igenom grundläggande
företagsekonomiska begrepp
Den går sedan direkt in i ridskolans
situation, vilket gör det lätt att följa
sin egen verksamhet.
Syftet är att både ge teoretiska
kunskaper och att inspirera till
utveckling. Kursen kommer att visa
hur vi kan förbättra verksamheten
och uppnå bättre lönsamhet.
Produktutveckling och marknadsföring är viktiga hörnstenar. Här finns
också guldkorn att hämta från varandra. Vi tittar på framgångsrika
exempel och utvärderar kostnader och lönsamhet.

Kursbeskrivning

Affärsidé, företagsform, intäkter och kostnader, budget, likviditet,
investeringar.
• Ridskolans affärsidé och marknad
• Ridskolans bolagsform - enskild firma, förening eller bolag
• Intäkter och kostnader
• Inbetalning, utbetalning och likviditet
• Gör en likviditetsbudget - ett övningsexempel
• Räcker det för s.k. break even
• Planering och budgetering
• Samband mellan ridpris och antal elever
• Fasta och rörliga kostnader på ridskolan
• Investeringar i hästar och maskiner
• Investeringar i personal?
• Vad är investering och vad är kostnad?
• Att investera i en häst - ett övningsexempel
• Rörelsekostnader och övriga kostnader
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Produktutveckling, marknadsföring,
kapacitetsutnyttjande, intäkts- och kostnadsanalys
• Ridskolans marknadsföring
• Produktutveckling på ridskolan
• Trånga sektorer och
kapacitetsutnyttjande
• Intäkts- och kostnadsanalys, några
övningsexempel
1. Lönar det sig att köpa 5 st ponnier
2. Lönar det sig att anställa ännu en
ridlärare
3. Lönar det sig att anställa en ny
stallarbetare

Bokföringens grunder - redovisning m.m.
• Resultaträkning
• Avskrivning och reserveringar för en
ridskola
• Balansräkning
• Årsredovisning och styrelsens personliga
ansvar
• Vinstutdelning - finns det på en ridskola?
• Bolagsstämma
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Kursen omfattar 2 halvdagar och kostar 2.200 kr/pers för medlemmar i
RRO.
För icke medlemmar är priset 2.700 kr/pers
Vid fler än 3 personer från samma ridskola lämnas 400 kr rabatt.
Alla priser exkl moms.
Vill ni som ridskola hålla kursen i egen regi lämnar vi gärna offert.

Kursledare är Birger Öhman
Företagsekonom med mer än 20 års erfarenhet av att
framgångsrikt utveckla och driva ridskola.

Kursen kommer att hållas…………………………………………
Välkommen med Din anmälan till
Ridskolornas Riksorganisation via mail: info@rro.se
Kursavgiften faktureras.
För ytterligare upplysningar om kursen vänligen kontakta Birger
Öhman, 070 561 82 05 eller mail: birger@jarfallaridcenter.com
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