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Farsta Ryttarvänner
Ekonomisk berättelse 2020

Farsta ryttarvänner gör ett resultat för 2020 på – 3959,34 kr.
Kommentarer till intäkter och kostnader
Medlemsavgifter
Medlemsavgifter ligger på en stabil nivå över de senaste åren.
Sponsoring
Under 2020 har FRV fått in 34 892 kr i sponsoring
Investeringar
FRV har under 2020 investerat i nytt hindermaterial 20 000 kr (Fuck cancer) samt nytt
dressyrstaket 22 000 kr.
Avskrivningar
Avskrivningar för 2020 avser ovan nämnda investeringar. Totalt 8237,60 kr
Tävlingsverksamheten
I kostnader för tävlingsverksamheten ligger en post på 7400 kr som avser hästhyra för dec
2019, samt upprustning av hindermaterial, 13000 kr. Om man bortser från dessa extraordinära
kostnader så täcker anmälningsavgifterna de löpande utgifterna för tävlingar, såsom tex
hästhyra, domaravgifter och priser
Cafeverksamheten
Cafeverksamhetens intäkter täcker gott och väl deras kostnader. Cafeverksamheten i sig ger
en ”vinst” motsvarande ca 8600 kr.
Kalenderprojektet
De intäkter FRV fick in 2020 för kalendrarna täcker precis inköpskostnaden för kalendrarna.
Då kalendrarna har begränsat värde under 2021 så tas hela kostnaden för inköpet på år 2020.
Det är rimligt att anta att försäljningen av kalendrar hade gått bättre om cafet hade varit öppet.
Efter mars 2021 får vi utvärdera hur projektet föll ut
Bidrag till Cancerfonden
FRV har bidragit med 10 000 kr till Cancerfonden
Fasta kostnader för verksamheten
Fasta kostnader har inte påverkats av lägre aktiviteter orsakade av pandemin.
De ligger på i stort sett samma nivå som föregående år. Abonnemangskostnad för tele och
wifi lägre än förra året då vi har sagt upp två abonnemang under 2020.
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Elkostnaderna avser 8 månader. Resten faktureras i 2021.
Ca 10 000 kr för material till nytt omklädningsrum ligger i posten förbrukningsinventarier
USEK
USEK gick in i 2020 med ett saldo på 16477 kr, som avser intjänade pengar från ett antal år
tillbaka.
USEK har utöver det en summa på 6000 kr som ska täcka ett ”basutbud” av aktiviteter. Tex
övernattningar, kick-off, mini-gnägg etc.
USEKs intäkter under året är 4400 kr för Ravelliförsäljning i januari 2020.
USEKs kostnader under året är 7 223,16 kr.
USEKS resultat för 2020: 6000 +4400 – 7223,16= 3176,14 kr
USEKs saldo som öronmärks för 2021: 16477 + 3 176,14 = 19 653, 84 kr

