A Magyar Kerékpárosklub
Ellenőrző Bizottságának beszámolója
Rendes közgyűlés
Budapest, Margitsziget, 2012. április 28.
Elöljáróban a közgyűlésen részt vevők elnézését és megértését kell kérjem, hogy a
beszámolót
számolót nem az EB valamelyik tagja tartja meg.. Sajnos mindhármunkat régebb
óta leszervezett, nem elhalasztható
lasztható vidéki, illetve külföldi út akadályoz meg, hogy itt
legyünk.
Az Ellenőrző Bizottság az elmúlt másfél évben 3 taggal (Bodrogközi Gábor elnök,
Klimon
mon Péter és Práth Gyula tagok) működött. A Klub elnöksége elé kerülő anyagokat
és az elnökségi ülések meghívóit
me hívóit megkaptuk. Utóbbiakon általában az elnök
képviselte az EB-t.
t. Sajnos az iroda munkájában már kevésbé tudtunk részt venni.
A közgyűlésre készült 2011. évi pénzügyi és szakmai beszámolót (közhasznúsági
jelentést) és a 2012. évi pénzügyi tervet (költségvetést) időben megkaptuk
megkaptu Elnök
úrtól, illetve Alíztól.
Az Ellenőrző Bizottság 2012. április 19-én
19 én ült össze, hogy áttekintse az említett
anyagokat. Az átvizsgálás
vizsgálás során a következő észrevételeink, kérdéseink merültek fel.
2011. évi Közhasznúsági jelentés:
1. A követelések és időbeli elhatárolások részletezése nem elég transzparens.
transzparens
2. A 2010. évi záráskor meglevő 4 833 eFt
Ft értékű készlet mivel szemben lett
elszámolva, mi lett vele? Önkéntes juttatásként 3 829 eFt-ot
ot látunk, mi van a maradék
1 millió Ft-tal?
3. A tervezettel ellentétben az 50% személyi költségek mindössze 1/6-a
1/6 volt a
projektekre elszámolható.
molható. Miért?
4.A 2011 es terv jogcímek szerinti megbontása hiányzik. (Nyílván nem 0 összeg volt
tervezve.)
2012. évi Pénzügyi terv:
1. Az szja 1%-ból
ból befolyó bevétel szerintünk túl van tervezve az adószabályok
változása miatt.
2. A projektre osztható bérköltség nagyon alacsony.
alacsony. A bérköltség túlnyomó részét az
általános költségből kell fedezni. Ez rizikó a működésre nézve.
3.Csökkenő költségek: irodabérlet, biztosítás (várhatóan növekvő taglétszám mellett).
Hogyan lehet ezt elérni?

4. A tervben szerepel a mikrohitel kamata (420eFt) mellett a tőke is. Miért?
A felmerült kérdéseket, észrevételeket egyeztettük László Jánossal és Bojtor Alízzal.
Ennek során mindegyikre kielégítő választ kaptunk. Örülünk, hogy ennyivel is tudtunk
segíteni a közgyűlés elé kerülő
erülő dokumentumok
dok
pontosabb kidolgozásában.
ozásában.
Összességében azt tapasztaltuk, hogy a bizonylati fegyelem, a pénzügyi munka
átláthatósága és pontossága közelít az ideálishoz.
Fontos kiemeljük, hogy mind 2011. évi pénzügyi beszámoló, mind a2012. évi terv
pozítív eredménnyel
ménnyel zárult, illetve van tervezve.
Az Ellenőrző Bizottság az Elnökség által a Közgyűlés elé beterjesztett 2011. évi
szakmai és pénzügyi
ügyi beszámoló, valamint a 2012. évi pénzügyi tervet elfogadásra
javasolja a Közgyűlésnek.
Zárásul, mivel mandátumunk lejár és a Közgyűlés új Ellenőrző
Ellenőrző Bizottságot választ,
köszönjük a tagság eddigi bizalmát. Jó munkát kívánunk a Közgyűlés után felálló
Elnökségnek és Ellenőrző Bizottságnak.
Budapest, 2012. április 26.

