REDOGÖRELSE FRÅN KASSÖREN

RÄKENSKAPSÅR 2018
NÁTTFARI ISLANDSHÄSTFÖRENING
Tillgångarna i föreningen (kontanter, lager och inventarier) uppgår vid räkenskapsår 2018 års slut till
totalt 190 720,04 kronor, vilket är en ökning från föregående år med 14 719 kronor trots årets förlust
på 1 490,50 kronor. Satsningen på en egen sekretariatsvagn (vilken godkändes vid föregående års
årsmöte), d.v.s. inköp inkl. ombyggnad, installation av el etc. innebär att värdet på tillgången, efter
årets avskrivningar, uppgår till 38 008,20 kronor. Omsättningstillgångarna (kläder, mössor, täcken och
rosetter) har inventerats och anskaffningsvärdet (d.v.s. lagret) uppgår till 63 085,28 kronor.
De likvida medlen uppgår till 88 126,56 kronor, vilket är en minskning med 62 094,48 kronor från
föregående år men är ett resultat av att dessa har bundits upp i lager och inventarier. Föreningen har
en i dagsläget god kontroll över de likvida medlen och har alltså en godkänd buffert för oförutsedda
utgifter. Investeringen i en egen sekretariatsvagn kommer spara både tid och pengar för föreningen
och dess medlemmar.
Kundfordringar på 1 500,00 kronor kvarstår och en lösning på denna fordran sökes i början på år 2019.
De upplupna kostnaderna i balansräkningen utgörs av ej utbetalda arvoden till styrelse och
tävlingsgruppen, domare och sponsring som hör till räkenskapsåret 2018 men som utbetalats 2019.
Kontrolluppgifter på dessa har inrapporterats till skatteverket enligt rådande bestämmelser.
Föreningens tillgångar har ökat jämfört med föregående år med 14 719,00 kronor.

BALANSRÄKNING 2018
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Fordringar
Handkassa
Plusgiro
Företagskonto

38 008,20
63 085,28
1 500,00
8 212,00
27 777,72
52 136,84

SUMMA TILLGÅNGAR

190 720,04

SKULDER OCH EGET KAPITAL
EGET KAPITAL
ÅRETS RESULTAT
Övriga kortfristiga skulder
UPPLUPNA KOSTNADER

-174 091,04
1 490,50

-18 119,50
-190 720,04

REDOGÖRELSE FRÅN KASSÖREN

RÄKENSKAPSÅR 2018
NÁTTFARI ISLANDSHÄSTFÖRENING
RESULTATRÄKNING 2018
Årets resultat blev negativt, en förlust på 1 490,50 kronor och med en hög omsättning på 278 270
kronor. Utfallet på kursverksamheten innebär att föreningen har ”sponsrat” kursdeltagare med
23 840,84, d.v.s. kursverksamheten har kostat drygt tre gånger mer än intäkterna.
Medlemsavgifterna blev 28 690 kronor efter avdrag av avgiften till riksförbundet. Sponsringen något
mindre i år, däremot en ökning av arvodet till styrelse och tävlingsgruppen och ökade möteskostnader
där bland annat ordförandekonferens och avslutningsmöte för styrelsemedlemmar, tävlingsgrupp och
aktivitetsgrupp ingår.
Kafeterian uppvisar en vinst på 11 807,83 där även kostnaden för matlådorna till funktionärer ingår
samt även andra inköp som är relaterade till själva arrangemangen som toapapper och liknande.
Förbrukningsinventarier har köpts in under året, en kaffeapparat för 4 000,00 kronor och en begagnad
kylbänk till kafeterian för 1 000,00 kronor.
RESULTATRÄKNING 2018 SAMMANSTÄLLNING
VERKSAMHET
Tävlingar
Kläder m.m
Kurser
Bidrag
Medlemsavgifter
Kafeteria

INTÄKTER
KOSTNADER
Resultat
154 618,00
94 808,15
59 809,85 (Domararvoden 23 010)
3 034,00
21 832,14
-18 798,14
10 420,00
34 260,84
-23 840,84
5 811,00
5 811,00
75 690,00
47 000,00
28 690,00
28 697,00
16 889,17
11 807,83

Möten
Avskrivningar
Sponsring
Kontorsmaterial
Förbrukningsinventarier
Bank, nordea/swish
Domän, hemsida
Försäkring
Programvaror
Bilersättning medlemmar
Arvoden styrelse/tävlingsgrupp
SUMMA
Årets förlust

15 297,71
9 502,05
8 700,00
1 571,00
5 379,90
2 991,00
1 671,25
2 128,00
2 890,20
1 852,09
12 987,00
278 270,00
-1 490,50

279 760,50

