Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete
Felügyelő Bizottság

Az EGVE 2013 évi gazdálkodásának ellenőrzése
Tisztelt Közgyűlés!
A Felügyelő Bizottság az Alapszabályban foglalt kötelezettségének, az Ügyrendjével összhangban, a 2013-as és
a 2014-es évi munkatervének és a meghatározott ellenőrzési szempontoknak megfelelően végezte el ellenőrzési
tevékenységét.
2013. decemberben az I-III negyedévek egyesületi gazdálkodásának ellenőrzése keretében megfogalmazott
észrevételeinket az Elnökség tagjainak tájékoztatásul átadtuk. A 2013-as teljes év egyesületünk működésének
eseményeit és gazdálkodásának teljes dokumentációját ez év április 11.-én tekintettük át.
A FEB az előző évekhez hasonlóan elvégezte az Egyesület alapszabály szerinti működésének vizsgálatát.
Az alkalmazott vizsgálati módszer alapján, a helyszínen tételes, az alapbizonylatok szintjére is kiterjedő
vizsgálat történt. Ellenőriztük egyesületünk egyszerűsített beszámolója mérlegének tartalmát és az eredmény
levezetését alátámasztó alapbizonylatokat, nyilvántartásokat, összesítő kimutatásokat.
Vizsgáltuk az Egyesület szabályzatait, gazdálkodását. a pénzügyi és egyéb analitikus nyilvántartások
szabályszerűségét.
Összefoglalva továbbra is elmondhatjuk, hogy ellenőrzésünket naprakész könyvelés, követhető, átlátható, az
aktuális jogszabályok következetes betartásával készült nyilvántartások, főkönyvi kivonat, banki és pénztári
naplók segítették. Az éves beszámoló időben rendelkezésünkre állt, adatait a főkönyvi kivonat egzakt módon
alátámasztja.
1.

Az egyesület szerveinek működése

Egyesületünk 2013 évben kettő alkalommal tartott Közgyűlést. Májusban Cegléd volt a helyszín, októberben
Balatonfüreden a XX. Magyar Egészségügyi Napok keretében találkozhattunk a résztvevő tagtársainkkal.
A választmány négy, az elnökség hat alkalommal ülésezett 2013. évben. A választmányi és elnökségi üléseinek
az összehívása az éves tervnek megfelelően történt, mely az Alapszabályban meghatározott módon és
esetszámban valósult meg.
Az egyesületünk tagnyilvántartási kimutatása az ellenőrzésünkkor 318 főt tartalmazott, addig 171 fő fizette be a
2014 évi tagdíjat. A tagdíjelmaradással rendelkező tagjaink közül 33-an a 2013-as évi tagdíjjal is elmaradásban
vannak. 56 fő nyugdíjas tagunk van, a rendes tagok között 5fő nyugdíjas található.
A régiók működésének aktivitásának javulását várjuk a területi átrendezésektől és a vezetések megújulásától!
2014 évi munkatervet az öt régióból ellenőrzési időpontunkig három régió készített.
Egyesületünk közhasznú közösségként működik, így az egyesület összes szabályzatának aktualizálását el kellett
végezni, ezt ellenőrzésünk rendben találta.
Honlapunk használatával, ma már szinte minden információhoz hozzájuthatunk, ezért minden tagtársunkat a
napi „felkeresésére” bíztatunk!
2.

Gazdálkodás értékelése

Ellenőrzésünk a 2013-as év minden gazdasági eseményére kiterjedt.
A könyvelést végző cég, szakszerűen, szerződés szerint felelősen végzi tevékenységét.
Az éves közhasznúsági jelentésünket könyvelőnk elkészítette.
Az egyesület eszközeinek éves leltározása év végén elvégzésre került.

Az egyesület gazdasági eseményeinek dokumentálása folyamatosan, áttekinthetően történik, a Határozatok tára
naprakészen van vezetve. A határidők lejárta utáni beszámolás a végrehajtás megtörténtéről, a vezető testületek
ülésein kell, hogy megvalósuljon.
Az egyesület pénzügyi helyzetében 2013-ban az előző évhez viszonyítva a bevételi oldalon közel 8,2%-kos
csökkenés mutatkozik (2012-ben 11.965.-eFt, 2013-ban 10.984.-eFt volt.
A költségek összege 2,1%-kal csökkent az előző évhez viszonyítva (2012-ben 12.779.-eFt, 2013-ban 12.514.-eFt
volt).
2013-ban a bevétel-költség különbözet -1.530.-eFt-ot tett ki, azaz tovább folytatódik ugyan kis mértékben, az
eredmény tartalékunknak a felélése.
2013.-ban a Közgyűléseink szervezőjétől kapott elszámolások ellenőrzését közvetlenül a gazdasági vezetőnk
végezte, amelyről ellenőrzésünkkor tájékoztatott bennünket FEB tagokat.
Összefoglalva megállapítható, hogy az egyesületünk beszámolójának mérlege és eredmény kimutatása
megbízható, valós adatokat tartalmaz, a kiadások bevételek elszámolása a számviteli előírásoknak megfelelő, a
számlák az alaki, tartalmi követelményeket kielégítik, a pénzkezelés a házipénztárban megbízhatóan, a
pénzkezelési előírásokat betartva, szigorú számadású nyomtatványok vezetésével történik.
Az Egyesület gazdasági tevékenységei az Alapszabályban megfogalmazott célokkal összhangban álltak, annak
megvalósítását szolgálták.

Az EGVE 2013 évi gazdálkodását rendben találtuk.
Továbbra is javasoljuk:
-

-

-

Egyesületünket irányító Elnökségi és Választmányi tagjaink részéről továbbra is szükséges a régiós
munka aktivitásának erősítése, figyelembe véve a menedzsmentekben történő változásokat is,
Javasoljuk, hogy az Elnökségi és Választmányi ülésekre tervezett napirendi pontok (amelyek döntést
igényelnek) előkészítettsége olyan legyen, hogy a meghívó mellékleteként a tagok előre tájékoztatást
kapjanak azokról és a döntési lehetőségekről,
A határozatok utógondozása is továbbra is elmaradhatatlan feladat, itt erősíteni kell a munkát,
Az Egyesületünk gazdálkodási egyensúlyának megtartására, a jövőben nagyobb figyelmet kell
fordítania az egyesület vezetésének,
Rendezvényeink bevételeikkel egyrészt segítik az egyesület likvid működését, másrészt meg kell találni
azt a lehetőséget, hogy tagjaink részére a rendezvényeink költségei elfogadható, megfizethető szinten
maradjanak,
Jelentős kihívás megtalálni egyesületünk szerepét a mai egészségügyben! Egyesületünk részére fontos
lenne minél több cég (társaság) bevonása pártoló tagnak, ahogyan ezt Alapszabályunk lehetővé teszi,
azaz a pártolói tagdíj bevétel növelése szükséges!
Másik lehetőség a tagdíj bevételek növelése, amely a megfizethetősége mellett, számos előnyt is
kellene, hogy jelentsen a tagoknak, ezen a területen a tagok véleményének meghallgatása után
javaslunk csak érdemi döntést.
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