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2019 års resultat blev en förlust på knappt 4 000 kr. De huvudsakliga intäkterna och
kostnaderna ses i grafen nedan.

Vid årsskiftet 2019-2020 hade Landi ca 63 600 kr i eget kapital.
Intäkter från medlemsavgifter var ca 15 000 kr, antalet medlemmar var 205 st.
2019 fick Landi ett överskott från tävlingar på ca 19 700 kr. Av dessa kommer ca 6 500 kr från
en tävling som hölls ihop med Sigur Islandshästförening 2018. Anledningen till att denna
intäkt kommer i 2019 års bokföring är att överskottet räknades klart och fördelas först under
2019 och det visade sig då vara mer överskott än vad som uppskattats tidigare.

Under året har totalt 16 455 kr erhållits i bidrag från SISU (idrottens studie- och
utbildningsorganisation) samt LOK-stöd.
Under Utbildning och Aktiviteter ingår utbildningar och aktiviteter Landi haft under året,
samt kostnader för deltagande vid seminarium och konferenser som anordnas av SIF. Denna
post gav ett underskott på ca 17 000 kr.
Ungdomsaktiviteter inkluderar läger och kurser för ungdomar, totalt underskott ca 13 000
kr.
Avelsaktiviteter innefattar unghästmönstringen, totalt underskott ca 2 000 kr.
Reseersättningen uppgår till 8 300 kr. Där ingår resor till styrelsemöten samt SIFs och Vesturs
årsmöten och konferenser.
Sponsringen ligger på ca 11 500 kr. Här ingår:
 Alla som deltog på SM (sport och gaedingakeppni) gavs möjlighet att få ett
fleecetäcke med Landi-logga till sin häst
 Bidrag på 300 kr var till de medlemmar som deltog på fritidsledarutbildning som
vestur anordnade och sedan höll i en uteritt i Landis regi
Posten ”övrigt” är kostnader på knappt 3 000 kr och innefattar Annonsering hemsida
internet, Kontorsmaterial samt Bankkostnader. Bankkostnader uppgår till totalt 1 740 kr
under året. Detta är något högre än tidigare år (brukar ligga kring 1 200 kr) vilket beror på att
Landi skaffat ett Swish-konto där banken tar en avgift för varje inbetalning.
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