LRMD iždininko ataskaita už 2011 metus
Gerbiami kolegos,
1.

LRMD finansinė situacija
Iki revizijos patikrinimo 2012 sausio 1d. surinkta lėšų – 31567,32 Lt
iš nario mokesčo – 7725,00 Lt
avansinis nario mokestis 2011m. – 970,00 Lt (2475,50 Lt – likutis 2012 metams)
draugijai paaukota – 171,66 Lt
gauta 2% parama – 11261,61 Lt

2.

2011 metu bendros išlaidos – 25780,15 Lt

3.

Gauta palūkanų iš terminuotų indelių bankuose - 369,06 Lt (6209,02 Lt – 2010m.)
Per 2012 m. galima tikėtis
surinkti nario mokesčių 10000,00 Lt
surinkti aukų 500,00 Lt
gauti 2% paramą 10000,00 Lt

LRMD bankas 2011 01 01
LRMD bankas 2011 12 31

Grynais,
Lt
8.128,02
12.474.26

Banke, Lt
90.788,25
92.284,18

Augimas
Valiuta: 10,89 $, 48.84 Eur.
4.

Įsipareigojimai
Sąskrydžio organizavimui turime 6500 LT, TEO+LRMD
QSL biuro patalpų išlaikymui planuojamos 5000 LT išlaidos
QSL biuro reklaminis stendas – 4800 Lt

5.

Taupomosios sąskaitos
Hansa bankas – 70.000,00 Lt
SEB bankas - 0,00 Lt
Planuojamos pajamos už taupomaji indelį – 1281,00 Lt

VISO, Lt
98.916,27
104.758,44
5.842,17

6. Turtas
Patalpų likutinė vertė – 24500,24 Lt
Palapiės likutinė vertė – 2250,04 Lt
Serverio likutinė vertė – 1 Lt .

Pastabos:
2011 m. LRMD nario mokesčio mokėjimo statistika:
iš 400 narių susimokėjo 175 nariai - 43% (2011m.)
28 nariai virš 70 metų amziaus (jie niekada nemoka)
50% (pusė kainos) nario mokescio moka 51 narys iš 86 narių turinciu teisę į 50% nuolaidą .
Pilną nario mokestį moka 116 nariai iš 314 narių.

Negauta nario mokesčių per 2011 metus ~ 10000 Lt

Įstatai:
23. Draugijos narių pareigos:
23.3. nustatytais terminais įmokėti stojamąjį įnašą ir mokėti nario
mokestį, jei nėra nuo jų atleisti, bei kitus tikslinius įnašus, jei tokius
nustato visuotinis narių susirinkimas.
Gaunasi kad pensininkai remia ir jų dėka gyvuoja LRMD.
Pasiūlymas : įvesti nario mokesčio mokejimo termino pabaigos data – geguzės 31
diena.
LRMD mokestį moketi tik į LRMD sąskaitas bankuose (palengvina apskaitą).
Po gegužės 31 dienos siusti priminimą dėl nesumokėto LRMD nario mokesčio (LY-QTC ir
(arba) e-mail ir (arba) trafiko metu). Negavus nario mokesčio iki birželio 30 dienos, įtraukti
LRMD narį į “juodą sąrašą” bei pavesti LRMD valdybai svarstyti dėl priemonių ir sankcijų
nemokančio LRMD nario mokesčio LRMD nario atžvilgiu
(QSL kortelių siuntimo – rūšiavimo apribojimas, priminimas dėl besibaigiančio licenzijos
galiojimo termino ir pan.).

LRMD iždininkas
Tomas Šaltis, LY3X
P.S. sutinku eiti LRMD iždininko pareigas dar vieną kadenciją.

