Toimintakertomus liiton taloudesta 2011
Aikuisliikunta
Seurojen maksamista jäsenmaksuista kertyi tuloa yhteensä 3 770 € ja kilpailulisensseistä
13 966 €. Jäsenmaksuista ja lisensseistä saatu nettotuotto oli yhteensä 9 604 €, mikä oli
25% vähemmän kuin edellisenä vuonna. Lisenssituloista maksettiin vakuutusmaksuja
tuplaten edelliseen vuoteen verrattuna, yhteensä 8 132 €, minkä selittää jäsenmaksu- ja
lisenssituoton laskun. Tuomaritoiminnasta liitolle kertyi menoja 2 506 €. Liitto maksaa SMkilpailujen tuomareiden majoitus- ja matkakulut ja pyrkii näin tukemaan seurojen toimintaa
ja SM-kilpailujen järjestämistä. Lisäksi liitto osallistuu tuomareiden koulutuskuluihin.
Lasten ja nuorten liikunta
Nuorisotoiminta koostui pääasiassa leiri-, koulutus ja kilpailutoiminnasta. Liiton toimesta
järjestettiin tammikuussa nuorten valjakkovaellusleiri ja syysleiri Rautavaaralla. Nuorisotoiminta rahoitetaan pääosin osanottomaksuilla ja liiton tuella. Nuorisotoiminnan leirien järjestämisestä koituneet kulut olivat yhteensä 1 693 €.
Huippu-urheilu
Kilpailutoiminnan suurimman menoerän muodosti valjakkourheilijoiden liiton maajoukkuetoiminta. Kilpailijoiden ja joukkueenjohtajien matka- ja majoituskuluihin kului 12 140 €
ja osallistumismaksuihin 4 017 € eli yhteensä 16 157 €. Maajoukkueen matka- ja majoituskulut pysyivät toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisina. Maajoukkueen yhtenäisen edustustakin hankintakulut olivat 3043 €. Kulut katettiin pääosin tarvikevälityksen tuloilla ja
yhteistyösopimustuotoilla. Kansainvälisesti menestyneiden urheilijoiden (mm. 20 MMmitalistia) palkitsemiseen ja stipendeihin käytettiin 1 700 €.
Kansainvälinen toiminta
Suomi on IFSS:n ja ESDRA:n jäsen ja näiden järjestöjen jäsenmaksukulut olivat yhteensä 1 242 €. IFSS:n ja ESDRA:n vuosikokouksiin Suomesta ei lähetetty omaa edustajaa,
mikä toi säästöä matka- ja majoituskuluihin.
Järjestötoiminta
Valtion toiminta-avustus pysyi ennallaan ollen 27 000 €, ja se oli liiton suurin tulonlähde.
Toiseksi suurin tulonlähde oli liiton tarvikevälitys, jonka myyntituotto oli 36 142 € ja ostokulut 26 794 €. Näiden erotuksesta laskettu tarvikevälityksen nettotuotto oli 9 348 €, mikä oli
28% pienempi kuin edellisenä vuonna. Tarvikevälityksen myyntivaraston arvo oli poikkeuksellisen suuri loppuvuodesta 20 528 €. Yhteistyösopimuksista sekä valjakkourheilulehden ja
netin myynti- ja ilmoitustuloja kertyi 5 294 €. Lehden toimitus- ja postituskulut olivat
yhteensä 3 399 €, ja ne laskivat 33% edellisestä vuodesta. Suurimmat kuluerät liiton
varsinaisessa toiminnassa aiheutuvat lajipalvelutoimistolta ostetuista toimisto- ja taloushallinnon palveluista, jotka olivat yhteensä 10 941 €. Ostettujen hallintopalvelujen osuus säilyi
ennallaan, mutta taloushallinnon kustannukset laskivat 31%. Toimistokulut, joka sisältää
puhelin- ja tietoliikennekulut, pankkipalvelumaksut sekä tarvikevälityksen postikulut pysyivät edellisvuoden tasolla ollen 5 933 €. Seuroille maksettiin yhteensä 1 750 € erityisavustuksina talvikisojen järjestelykuluihin. Normaalisti suurin osa hallituksen työskentelystä
tapahtuu skypen, sähköpostin ja puhelimen välityksellä ja kokouskulut ovat vähäiset, 296€.
Järjestötoiminnan majoitus- ja matkakulujen osuus nousi kaksinkertaiseksi ollen 5 323 €.
Yhteenveto liiton taloudellisesta tuloksesta
Liiton oman varainhankinnan tuotot laskivat 21% edellisestä vuodesta ollen 51 039 €.
Varainhankinnan nettotulo oli 27 940 €. Liiton varsinaisen toiminnan kulut nousivat 14%
ollen 59 301 €. Tilikauden alijäämä oli -4 174 €. Pankki- ja kassatileillä oli rahaa vuoden
vaihteessa yhteensä 17 363 €. Liiton taloudellinen tilanne on ollut vakaa koko vuoden.
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