Elnöki beszámoló

2017-ben az Egyesületünk összes bevétele 1.396.000 Ft volt, az év végi
zárókészlet pedig 758.000 Ft. Mivel a gazdasági év és a pályázati év nincs
szinkronban dátum szerint, ezért pl. az év végi pénzkészlet tartalmazza az akkor
még fel nem használt pályázati pénzt is.
2018-ban a nyitó készlet 425.000 Ft volt, időközben az 1%-os felajánlásból
befolyt 68.000 Ft melyből rendkívül szűkösen tudtunk gazdálkodni. Azaz csak a
legszükségesebb adminisztrációs (könyvelési díjra) telt, illetve a gyerekhét
költségeihez, valamint a Balaton kerülő túra költségeihez tudtunk hozzájárulni. A
bank legutolsó tájékoztatása szerint 308.600 Ft van a bankszámlánkon, illetve
28.400 Ft a házipénztárban.

Szándékosan említettem, hogy a pályázati év nem egyezik a gazdasági évvel, mert
pl. a dicsőítő csapatok részére 2019-ben vásároltunk egy digitális zongorát. Ennek
kapcsán szeretném megjegyezni, hogy több tiszteletet várok el egymás
munkájával kapcsolatban. Azt gondolom, hogy ha egy hónapja van mindenkinek,
arra, hogy javaslatot tegyen a vásárolni kívánt eszközre és ezt nem teszi, akkor
utólag kritizálni nem igazán korrekt.

Mivel az eddigi könyvelő cég a Kis-Gubán Kft nem vállalja a civil szervezetek
könyvelését, ezért váltanunk kellett. 2018-tól kezdve a Számadó-Margó Kft-vel
könyveltetünk.
A pályázatírással kapcsolatban is váltottunk. Hosszú éveken keresztül nyertes
pályázataink voltak. 2018-ban elutasították a pályázatunkat. Ezért a 2019. évi
pályázatot külsős személyre Molnár Elvirára bíztuk. A pályázatunk nyert. Azt
azonban tudni kell, hogy akár a pénzügyi tervet, akár a rendezvény tervet nekünk
kell elkészíteni, a pályázatot levezényelni – projekt menedzseri munka – illetve a
számlák összegyűjtését, igazolását, költséghelyhez való rendezését változatlanul
nekünk, nekem kell elkészíteni, ő csak az elszámoló adatlap kitöltését vállalja.
Számomra ezért ez a téma továbbra is nyitott kérdés.
Nagyon fontosnak tartom, hogy az 1% gyűjtését igyekezzünk minél jobban
megtervezni, erre várok ötleteket.
Szintén fontos, hogy a tagdíjakat rendszeresen utaljuk.

Egyesületünk korábbi határozata szerint a 0-ra leíródott eszközök után eszmei
értéket – 10 %-ot fizet a használója és így az eszköz a tulajdonává válik. Ez fontos
azért is, mert az Egyesület leltárát mentesíteni kell, viszont az eszközöket nem
kell kiselejtezni – megsemmisítési jkv. vagy hulladékudvari átvétel stb., másrészt
vannak technikai eszközök, amik ténylegesen elhasználódnak és cserére
szorulnak, viszont vannak eszközök, amik még hosszú ideig használhatók.
A nyertes pályázat kapcsán lehetőségünk van egy kiemelkedően jó gyerekhét
megszervezésére, és a leamortizálódott technikai eszközeink cseréjére is.
Mivel az idei pályázatban megfelelő anyagi forrás áll rendelkezésre, így az
Egyesületünk közhasznú minősítésére lehetőség nyílik, amit szeretnénk
elvégeztetni (ez ügyvédi költség)

Változatlanul kérésem, hogy előre tervezzünk, és amikor kiírásra kerül a pályázat,
akkor konkrét elképzeléssel tudunk belevágni, ami a siker egy jó része.
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