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EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK

A Számvizsgáló Bizottság jelentése
Alulírott Dr. Kerekes Jenő, az Erdélyi Múzeum-Egyesület megbízott ellenőre folyó hó 16án megvizsgáltam az Egyesület pénzügyi-gazdasági tevékenységére vonatkozó nyilvántartást,
az 1997. évi költségvetés teljesítését, valamint az 1998. évre összeállított költségvetés tervezetét. Mindezekkel kapcsolatban megállapításaimat, észrevételeimet az alábbiakban terjesztem
tisztelettel az Erdélyi Múzeum-Egyesület elé tudomásulvétel és az alapszabályban előírt határozatok meghozatala céljából.
1. A pénzügyi nyilvántartás szerint 1997. december 31-én a pénztárkönyv egyenlege
3 493 470 lej volt. A Román Kereskedelmi Banknál nyitott bankszámlánk egyenlege
49 995 280 lej, takarékpénztári számlánk egyenlege 11 474 260 lej, a Román Külkereskedelmi Banknál levő valutaszámlánk egyenlege pedig 43 017 449 lej volt. Ezek az összegek mind
megegyeznek a főkönyvi számlák egyenlegeivel, valamint az évvégi pénzügyi mérlegben szereplő összegekkel.
Egyesületünk az elmúlt naptári év folyamán igyekezett megfelelő pénzügyi tartalékokat létesíteni esetleges támogatási kimaradások, eltolódások átmeneti fedezése céljából. Ezek öszszege 34 500 000 lejt tesz ki, kamatai pedig jelenleg meghaladják a 10 000 000 lejt.
Az adósok és hitelezők számláinak egyenlege megfelel a normális tevékenység megkívánta
helyzetnek. Az adósoknál szereplő kisebb tételeket, hátralékokat mielőbb rendezni kell. Javasoljuk, hogy a pénzügyi mérleg s a pénzügyi hatóságoknál történő leadása után a vonatkozó
egyenlegeket az Egyesület közölje a hitelezőkkel és az adósokkal visszaigazolása céljából.
2. A könyvelési nyilvántartások vezetése az érvényben levő törvényes rendelkezéseknek
megfelelően történik, a kötelezően előírt bizonylatok alapján. Az évvégi pénzügyi mérleg leadása a kolozsvári pénzügyi hatóság megfelelő hivatalánál határidőben megtörtént.
3. Az 1997-es költségvetés teljesítésével kapcsolatosan meg kell jegyeznünk, hogy a tagdíjaknál, jóllehet a hozott intézkedések eredményeként 1996-hoz viszonyítva bizonyos javulás
mutatkozik, továbbra is lemaradás van (kb. 30%). Javasoljuk a megkezdett akció folytatását a
tagdíjhátralékok teljes felszámolása érdekében.
A költségvetés bevételi oldalán jelentkező többletbevételek összege 25 200 000 lejt tesz ki.
A többletbevételek nagy része kiadványaink eladásából származik (több mint 20 000 000 lej).
Meg kívánjuk jegyezni, hogy kamatbevételeink 1996-hoz képest megduplázódtak. Az előirányzott támogatásoknál 3 000 000 lej többletbevétel jelentkezik.
A dologi kiadásoknál mutatkozó 70 %-os túllépés a könyvraktárnak használt garázs, valamint más raktárhelyiség felújítási költségeiből állt elő. Emellett a túllépéshez hozzájárult a kb.
szolgáltatási díjak (víz, gáz, villany, posta, telefon stb.) időközbeni emelése is.
A többi kiadásoknál a megfontolt, gondos gazdálkodásnak köszönhetően a teljesítés az előirányzottak alatt maradt.
4. A könyvelési tételek átvizsgálásánál nem találtunk hiányosságokat, túlzott vagy pazarlásra utaló kiadásokat.
5. Anyagi helyzetünk javítása érdekében ez alkalommal is javasoljuk belföldi támogatók, sikeres vállalkozók megkeresését, hogy adományaikkal támogassák egyesületünk főleg vidéken tervbe
vett rendezvényeit. E tekintetben helyi szervezeteink nyújthatnának értékes segítséget.
6. Az 1998. évi költségvetésre vonatkozó javaslat véleményünk szerint tartalmazza a jelenlegi helyzetnek megfelelő szükségleteket és lehetőségeket.
Mindezek alapján úgy értékeljük, hogy az Erdélyi Múzeum-Egyesület pénzügyi-gazdasági
tevékenysége 1997-ben hatékony volt, a nyilvántartás pedig korrekt.
Javasoljuk, hogy a tisztelt közgyűlés a bemutatott pénzügyi-gazdasági beszámolót fogadja
el, s a szükséges felmentést szavazza meg.

