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Asociacijos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas
pagal išlaidos rūšis.

Asociacijos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus

Asociacijos Vilniaus regiono futbolo sąjunga gautų lėšų ir jų šaltinių bei šių lėšų panaudojimas
pagal išlaidų rūšis:

2019 metais įstaigos gautas pajamas sudarė:
1. Pajamos už renginių organizavimą ir reklamą , startiniai, narioir kiti mokesčiai

sudarė 82.054 Eur.
2. Kitas finansavimas (dotacijos ir parama) – 47.344 Eur.

LFF išmokos pagal VRK sprendimus ir parama -38.000 Eur.
Gintautas Žemaitaitis parama - 7.344 Eur.
Vilniaus miesto savivaldybės administracija – 2.000 Eur.

Kitos pajamos 2375 Eur.

Iš viso : 131.773 Eur.

Asociacijos lėšų panaudojimas pagal išlaidų rūšis.

2019 metais asociacija įstaiga patyrė išlaidų susijusiu su rungtynių organizavimo išlaidos,
teisėjavimo ir maistpinigių išlaidos ir k t.

1. Stadiono nuomos išlaidos : 28.758 Eur.
2. Darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos - 25.114 Eur.
3. Maistpinigių išlaidos - 53.651 Eur.
4. Prizų išlaidos (taurės, medaliai ir kt.) - 3.248 Eur.
5. Biuro nuomos ir komunalinės išlaidos - 1200 Eur.
6. Suteiktos paramos išlaidos - 4400 Eur.

 Futbolo sirgalių klubas “Pirmyn, žaliai balti” - 500 Eur.
 Vilniaus senvagės gimnazija - 500 Eur.
 Sporto ir poilsio klubas Rotalis - 500 Eur.
 Vilniaus futbolo klubas “Raudona juoda” -500 Eur.
 Asociacija FC VOVA - 500 Eur.
 Futbolo klubas Viltis - 500 Eur.
 VšĮ Mantastika - 500 Eur.
 VšĮ Futbolo mokykla Perkūnas - 750 Eur.
 VšĮ Kybartų Sveikatos 100-metis - 150 Eur.

7. Ilgalaikio turto nusidevėjimo išlaidos - 483 Eur.
8. Banko komisiniai ir kt. finansinės išlaidos - 394 Eur.
9. Kitos išlaidos - 20.101 Eur.

Iš viso : 137.349 Eur.



Inormacija apie asociacijos įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį
turtą per finansinius metus.

2019 metais asociacija neatliko jokių finansinių operacijų susijusių su ilgalaikio turto įsigijimu
arba perleidimu.

Asociacijoje 2019 metų gruodžio 31 dienai dirbo 3 darbuotojai.

Asociacijos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo
užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms.

Viešoji įstaiga tokio pobūdžio išlaidų neturėjo.

Asociacija Vilniaus regiono futbolo sąjunga 2020 metais neplanuoja keisti įmonės veiklos.

Prezidentas Paulius Malžinskas


