
2017 m. Lietuvos žirginio sporto federacijos biudžeto apyskaita

PAJAMOS

Suma, Eur

I Pajamos iš finansavimo 92150,43

1 KKSD Fondo projektas "Varžybų organizavimas ir vykdymas" 10100,00

2 KKSD Fondo projektas „Varžybų inventoriaus įsigijimas“ 10000,00

3 KKSD Fondo projektas "Teisėjų tobulinimosi ir kvalifikacijos kėlimo kursai" 7000,00

4 Valstybės biudžeto lėšų projektas „CSI2*-W/CSIYH1* Konkūrų  pasaulio taurės etapo varžybos“ 8000,00

5 LTOK veiklos programų finansavimas 30000,00

6 FEI finansavimas "FEI World Dressage Challenge" 698,00

7 NMA paraiška "Tarptautinės žirgų konkūrų varžybos" 5722,43

8 Rėmėjų lėšos 20630,00

II Pajamos iš veiklos 135662,57

1 Nario ir stojimo mokesčiai 5220,00

2 FEI pasų, raitelių, žirgų registracijų, savininkų keitimų pajamos 25049,00

3 LŽSF raitelių ir žirgų licencijų pajamos 15711,13

4 Starto mokesčių pajamos 72574,01

5

Kitos pajamos (FEI varžybų organizavimo mokėjimai, įtraukimas į FEI kalendorių, FEI med. kontrolės 

mokestis, gardų nuoma, elektra ir kt.) 17108,43

Iš viso pajamų: 227813,00

SĄNAUDOS

I LŽSF ir FEI varžybų sąnaudos 155726,85

1 Varžybų organizavimas ir vykdymas 10100,00

2 Apdovanojimų (taurės, rozetės, medaliai, gūnios, juostos ir kt.) sąnaudos 5250,00

3 Varžybų nuomos sąnaudos (gardų nuoma, patalpų, įrangos ir kt. nuoma) 48121,58

4 Varžybų piniginių prizų sąnaudos 78163,55

5 Teisėjavimo varžybose sąnaudos 11681,72

6 Starto mokesčių apmokėjimas ir suteikta parama 2410,00

II LŽSF veiklos sąnaudos 49328,54

1 FEI pasų, raitelių ir žirgų registracijų savikaina 19078,66

2 Nario mokesčiai (FEI nario mokestis, LSFS nario mokestis ir kt.) 3260,00

3 FEI einamieji mokėjimai (įtraukimas į kalendorių, varžybų organizavimo mokesčiai ir kt.) 12784,14

4 Reprezentacinės išlaidos (posėdžiai, susirinkimai, šventinis vakaras, gėlės, atminimo suvenyrai ir kt.) 2458,16

5 Banko paslaugų sąnaudos 701,26

6 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos (gardai, kliūtys, tvorelės) 11046,32

III LŽSF organizacinės sąnaudos 33883,61

1 Darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susiję sąnaudos 14163,73

2

Oficialių asmenų komandiruočių, dienpinigių, apgyvendinimo, maitinimo, kelionės bilietai ir kt. 

sąnaudos 10337,89

3 Komunalinės ir ryšių sąnaudos 3904,06

4 Buhalterinės apskaitos sąnaudos 788,10

5 Skelbimų, informacinės sklaidos ir reklamos sąnaudos 2436,99

6 Kitos sąnaudos (siuntimo išlaidos, kanceliarinės, ūkinės prekės, spausdintuvo aptarnavimas ir kt.) 2238,35

7 Neigiama valiutos kurso įtaka 14,49

Iš viso sanaudų: 238939,00




