Szöveges kiegészítés a Studium Generale Zuglói Egyesület
2014. évi egyszerűsített beszámolójához.

1. Egyesület munkájának bemutatása

Cégbíróságnál 2001.óta bejegyzett egyesületként működünk Zuglóban az Ilka
u.32. fsz.7.sz alatti 178 nm-es önkormányzati bérleményben.
Alaptevékenységként a hátrányos helyzetű, és tanulási nehézségekkel küzdő
gyermekek korrepetálásával, tehetséggondozásával foglalkozunk. Átlagban 10
fő pedagógus segíti ezt a tevékenységünket térítésmentesen, éves szinten
összesen 1200-1500 óra ráfordítással. Kézműves foglalkozást is tartunk évente
több alkalommal, több helyszínen. 2014-ban nyugdíjas klubunk havi
rendszerességgel tartja klubnapjait, üdülést, kirándulásokat, kiállítás látogatást
szervezünk a nyugdíjasok részére.
Az Önkormányzattal, a kerület civil szervezeteivel tartva a kapcsolatot egyéb
rendezvényeken is részt veszünk.

2. Számviteli beszámoló

Egyesületünk nem közhasznú, vállalkozási tevékenységet nem végez,
bevételeink és kiadásaink alaptevékenységünket szolgálják. Alkalmazottunk
nincs. A tisztségviselők sem vesznek fel tiszteletdíjat. Az alaptevékenységgel
járó munkát mindenki térítés nélkül, ingyen végzi. Könyvelésünk a számviteli
törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszeres könyvvitel.

3. Eszközök, források

A mérleg eszközök és források összesen sora 603 eFt.
2014-as évet 561 eFt pénzösszeggel nyitottuk. A 2014. december 31-i záró
pénzeszközünk 603 eFt.
Éves bevételünk 4046 eFt volt, 4005 eFt összkiadás mellett. A tárgy évi 41 eFt
pénzügyi eredmény 2015-re az induló tőkét növeli.

4. Bevételek
Tagdíj: A megnövekedett összeget a nyugdíjas klub tagjaival gyarapodott
létszámunknak köszönhetjük, díjemelés nem volt.
Adomány: Tagdíjakon felül támogatták tagjaink és a szülők Egyesületünket.
Működési költség hozzájárulás számla szerint: előző évi szintet tudtuk tartani
azzal, hogy bérleményeinkben az MSZOSZ Zuglói Szervezete is működött.
Pályázati támogatás: 2014 évre nem sikerült pályázatot nyerni. Ami befolyt 250
eFt összeg pályázati összeg, azt még 2013-ban nyertük meg.
SZJA 1%-ból eredő, a korábbiakhoz képest ugrásszerűen megnőtt összeg a
szülőknek és további támogatóinknak köszönhető.
Üdülés, tábor: Önköltséges gyógyüdülést szervezett Egyesületünk Nagyatádra a
nyugdíjasoknak.
5. Kiadások
Alaptevékenység költségei:
-Alapvetően költségtakarékosan gazdálkodunk, csak a nagyon szükséges
dolgokra költünk.
-A rezsi költségeket szinten tudtuk tartani. Az áremeléseket a fogyasztások
csökkentésével kompenzáltuk.
-A nyomtatónkhoz nem kellett festéket vennünk, nem kellett vennünk anyagot
a kézműves foglalkozásokhoz, tankönyvre kevesebbet költöttünk. Javításkarbantartásra az előző évihez hasonlóan kellett költenünk. Dugulás elhárítás
nem merült fel, de a bejárati ajtó zárcseréje aktuálissá vált.
-Ez évben megkezdte Vállalkozó a Házi Könyvtárunk számítógépes
feldolgozását, amit apránként, a pénzügyi keretünktől és kapacitásunktól
függően végeztetünk el.
Üdülés,tábor: Nagyatád Solar Hotel szállás költség félpanziós ellátással 42 fő
részére.
Személyi jellegű kifizetések:
-Hosszú évek óta először tárgyjutalomban/5000 Ft-ig/ tudtuk részesíteni
mindazokat, akik tanítványainkkal önzetlenül foglalkoznak.
-Üdülési költséghez hozzájárulás: az Önkormányzattól kapott támogatásból
tudtunk személyenként 2500 Ft hozzájárulást fizetni az üdülésben részt vett
tagjainknak.
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