Leonbergi Ebtenyésztők Országos Egyesülete
Pénzügyi beszámoló 2016

2016. január 1-i nyitó egyenleg a bankszámlánkon 866.097 forint.

Tagsági díjból származó bevételek: 2016-ban 74 tagdíjbefizetés történt, ami 518.000 forint bevételt hozott. A tagsági díj 2015. április
1-jétől emelkedett, onnantól 10.000 forint/fő, amiből 7000 forint/fő az egyesületünké, 3000 forint/fő pedig a MEOESZ-t illeti. A tagok
megoszlása: 68 fő LEOE és MEOESZ tagság, 6 fő LEOE tagság.

Tenyésztéssel kapcsolatos pénzügyek:
Fedeztetési igazolásokból származó bevétel: 36.000 forint (12 fedezés)
Átírásból/honosításból származó bevétel: 120.000 forint
Tenyészvizsgákból származó nyereség: 14.939 forint (nevezés: 106.000 forint – bíró költsége, útiköltségek, területbérlés: 91.061
forint)
Almokból származó össznyereség: 179.196 forint (bevételek: alombejelentő, tenyészhelyellenőrzés, alomellenőrzés díja – kiadások:
benzinköltség, MEOESZ díja)
Tenyésztésből származó nyereség: 350.135 forint

Klubvacsorával kapcsolatos pénzügyek:
Részvételi díjból származó bevétel: 87.500 forint (35 fő, 2500 ft jegyár)
Étterem költsége (vacsora, terembérlet): 100.440 forint
Ajándékok költsége: 34.656 forint
Az Év Kutyája és Év Tenyésztője pályázaton kiosztott serlegekhez a Leonbergi Állatbarát Alapítványtól kaptunk támogatást.
A közgyűlés, klubvacsora, és díjkiosztó összköltsége: 47.596 forint
Speciálkiállítással kapcsolatos pénzügyek:
Nevezésekből származó bevétel: 83.500 forint
Hirdetésekből származó bevétel: 2.500 forint
Szervezéssel kapcsolatos költségek (bírók szállása, útiköltsége, ajándéka, résztvevők ajándékai, területbérlet): 178.762 forint
Speciálkiállítás összköltsége: 92.762 forint
Leonbergi Állatbarát Alapítványtól kapott támogatás: 27.000 forint (rozetta)

Klubkiállítással kapcsolatos pénzügyek:
Nevezésekből származó bevétel: 258.500 forint
Hirdetésekből származó bevétel: 10.000 forint
Szervezéssel kapcsolatos költségek (bírók szállása, útiköltsége, ajándéka, résztvevők ajándékai, területbérlet): 542.331 forint
Klubkiállítás összköltsége: 273.831 forint
Leonbergi Állatbarát Alapítványtól kapott támogatás: 113.300 forint (serleg, startszám, rozetta)

Egyéb bevétel:
MLKE bírósági költségek: 20.000 forint

Egyéb kifizetések :
Könyvelési díj: 69.723 forint (2016-os évre)
MEOESZ (tagdíj, kiállítási járulék, átírótömb 2017 évre, bírói kikérések): 80.382 forint
Falkastrand területbérlés és ajándékok: 35.000 forint
Jogi költségek, peres ügyek + alapszabály módosítás : 100.000 forint
MEOESZ tagkártya 2017-re: 99.000 forint (33 darab)
Honlap tárhely és saját domain: 7500 forint
Tenyészvizsga területbérlés: 40.000 forint
Banki költségek: 49.154 forint

2016. december 31-i záróegyenleg a bankszámlánkon 859.284 forint.

