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Financo

Jen la spezokontoj por 2010, kiel aprobitaj de la estraro kaj la nederlanda revizorado:

Elspezoj
En la kostoflanko elstaras la granda ŝparo farita ĉe la kunsidokostoj de estraranoj, nur 17% de la 
buĝetita sumo. Tion parte klarigas la manko de kvoruma kunsido en la jaro; tamen okazis tri 
teknikaj kunsidoj; la ŝparon ni atingis ĉefe ĉar pluraj estraranoj decidis ne deklari siajn kostojn, kaj 
tiel subteni la ligon. Simile, ĝeneralaj honorarioj atingis nur 53% de la buĝetita sumo – situacio kiu 
ne ripetiĝos en 2011!  Malaltas la rubriko Informado, ĉar la nova varbilo de ILEI, kvankam presita 
fine de 2010, celas la jaron 2011 kaj estas tie enkontigita. Ĉe IPR la presado kaj honorariado 
rezultis laŭplane, sed la sendokostoj kreskis timige. La sumo por libroj malaltas, ĉar la verko Detala
Gramatiko de Esperanto estis pagita nur en 2011 kaj praktike eniris la merkaton niaflanke nur tiam
– dum 2010 ni ricevis kaj librotenis nur tridek ekzemplerojn.

ILEI en decembro 2010 kontribuis sumon de mil eŭroj al la germana fondaĵo starigita por subteni la 
Internacian Centron en Herzberg, por tiel povi starigi sian oficejeton. Sekve ILEI estas fonda
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membro de tiu fondaĵo kaj estas reprezentata en ĝia kuratorio. La praktika intenco per tio estas fiksi 
la bazon por honorariata laboro, kiu nun ekfunkcias. La buĝeta rimedigo por tiu investo estas en 
buĝeto 2011, sed pro anoncita limdato, la transpago fakte okazis fine de 2010. 

Enspezoj
Por ekvilibra vido pri donacoj, necesas rigardi ankaŭ la staton de la fondusoj (sube). B-landaj 
kotizoj superis la buĝeton, A-landaj male. Rimarkeblas (kaj iugrade timigas nin) la sentebla daŭra 
transiro de papera al reta membreco, kiu bone influas la membrostatistikon, sed ne la kontaron. La
aldonitaj ret-membroj ĝenerale ne estas novaj membroj – kio estis ĉefa motivigo de la iniciato – sed 
transiro de ekzistantaj membroj de unu kategorio al la alia.

La konferenco notis mildan deficiton, kio estis pli malpli atendebla, kaj klarigebla per la strategia
pluso, kiun ni povus (per pliaj laborfortoj) rikolti en la malfermado de la liga agado tra
Latinameriko.

Ambaŭflanke 
Kaj enspeze kaj elspeze, la projektoj rezultis signife malpli ol buĝetite, la sumo ĉe Interkulturo ĉefe 
rilatas al la seminario en Matanzas kaj en SES. La disponigo de UEA pluiris al instruista trejnado
(stipendioj por UAM), aranĝo en Bubanza, Burundo, en Taiyuan, Ĉinio, al la Seminario en Kubo 
kaj al la seminario pri Subvencipetado (SPSP).

Juna amiko estis buĝetita kun signifa deficito (2280 eŭroj); rezultis tamen malatingo de la sumoj, 
kaj ĉe kostoj, kaj ĉe enspezoj, kun la rezulto, kiam estas enkalkulita la projekta subteno al la revuo, 
de neta deficito de ‘nur’ 985 eŭroj. La estraro proponos manieron malaltigi tiun deficiton en 2012. 

Konsiderante la senteblan intensigon en la agado, la kreskantan financan subtenon al partneroj por
komunaj projektoj, kaj la modestan nivelon de niaj membro- kaj abon-kotizoj, la deficito de 2627
eŭroj devas esti taksata surprize bona rezulto, grandparte dank’ al la malpostulemo de niaj kernaj 
agantoj peti repagon de siaj kostoj.

Bonvena estas la signifa kurzogajno, kiu tamen nur reĝustigas la perdojn el 2007 kaj 2008. 
Kontentige estas noti la modestan kreskon de la kapitalo, spite la perdon ĉe la jara spezokonto. 
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La plej forta donacocelo estis Fonduso Dazzini por subteni konferencaliĝojn, kun nur modesta 
rezulto ĉe la Koleghelpa Kaso en 2010, kiu apenaŭ havis sufiĉajn rimedojn por kovri la deziron. 
Feliĉe la situacio por 2011 boniĝas, sed restas la tasko findecidi pri subtenatoj. Rimarkeblas la 
manko de petoj por subteno ĉe la Fonduso Erika Linz. Afrikaj subtenoj ja okazis en 2010, sed el la 
disponigo de UEA, ne el nia propra fonduso.

Ni petas al la Komitato amplifiki la estraran dankon al nia kasisto pro la modele pretigita kaj
prezentita kontaro.

Jen la teksto de la raporto de la nederlandaj revizoroj, kies originalo kun subskriboj estos videbla en
nia retejo:

171104

171641

Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI)

Raporto de Ia kontrola komisiono de ILEI pri Ia jaro 2010

Ni, subskribintoj, elektitaj de Ia komitatkunsido 2010 por kontroli la financan administradon de la
Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI), deklaras post zorga kontrolo, ke Ia kalkuloj de la jaro
2010 kaj Ia bankkontoj (nederlandparte) kaj fondusoj estas en bona ordo.
La kontrolo de kontoj en Svedio faros Ulla Luin (Tyreso, Svedio). La raporto aldonebla.
Ni rekomendas al Ia Komitato de ILEI, kun danko al Ia estraro pro Ia granda laboro farita, ke ĝi

- akceptu Ia bilancon pri decembro 2010
- malŝarĝu Ia estraron de respondeco pri la jaro 2010. 

Ni konstatas Ia mankon de financaj dokumentoj pri la ILEI-Konferenco en Kubo. La elspezita sumo ne
estas pruvita per fakturoj. Malgraŭ klopodoj Ia estraro ne ricevis Ia kompletajn dokumentojn. 
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