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RAPORTUL MARELUI TREZORIER
PITIVIND EXECUTIA BUGETARA PE ANUL 2OI9
Bugetul de venituri qi cheltuieli pentru anul 2019 a fost intocmit in lcaza
rezultatelor preliminate in luna septembrie ale anului 2018, cu o previziune de
creqtere moderati a veniturilor qi o abordare prudentd a cheltuielilc,r.
Bugetul a fost aprobat in Conventul din 03 noiembrie 2018 si nu a fost supus
niciunei rectificdri pe parcursul anului.

ACTIVITATEA CURENTA

in anul 2Ol9 Marea Loja Nalionald din Rom6nia a

re:alizat veniturl de
qi cheltuieli in valoare de 6.o85.115 lei,
8.465.755 lei, cu
respectiv cu 6,61 % sub nivelul prevazut. Fata de realizarile anului precedent in2t0l9
o
s-au inregistrat venituri mai mari cu 1,72 % si cheltuieli mai mici cu 15,53 .
Excedentul reahzat de 2.380.637 lei, este mai mare decat cel bugetat cu
ll0,95o/o si cu 113,70A mai mare decat cel al anului precedent.
Execufia detaliatd a bugetului de venituri qi cheltuieli pentru anul 201 9 se
prezintdin anex6.
in anul 2Ol9 se inregistreaza o crestere de 7,62 ohfafii de anul 2018 a
veniturilor din cotizalti, inilieri, sporuri Ei patente ceea ce reflr:cta cresterea neta
cantitativa a Ordinului.
Veniturile din alte contribufii bdneEti au fbst realizate cu o scadere fa{d de anul
precedent, respectiv 14,48 Yo ca urrnare reducerii incasarilor djn contribuliile, la
10,75 oZ peste prevederi

Obiectivul socio-cultural al MLNR a caror perioada generala de colectare a expirat,
in2019 incasandu-se numai legat de initieri, reintegrari si regulari:zari.
Veniturile din sponsofizdri au fost cu34,47 0/o mai mari dece,t in anul 2018.
oh a veniturilor <lin dobdnzi fa{6 de
Se inregistreazd o crestere usoara de 11 ,12
anul precedent ca urrnare a scaderii treptate a volumului depozitelor bancare pe
masura derularii platilor pentru lucrari la Obiectivul socio-cultural ce se desfasoara in
plin..
Volumul insumat al celorlalte categorii de venituri, reripectiv dividende,
diferente de curs valutar si din alte activitati fara scop patrimonial se mentine in
2}lg, ca si in anul precedent, relativ neimportant pentru econortia de ansamblu a
bugetului, respectiv 93.130 lei fata de 44.928lei. In antil2019 sa incasat o suma de
36.614 cu titlu de dividende cuvenite pentru anii2017 si 2018.
Cheltuielile anului 2019 inregistreazd o scadere de 15,53 % % fa!6 de anul
2018 qi o realizare cu

6,61o

sub prevederea bugetard.

Analizand acest rezultat pe categorii de cheltuieli, se conittata in continuare
mentinerea cheltuielilor care tin strict de administrarea si gestiuneir activitatii curente
a MLNR, respectiv cele privind cheltuielile materiale, cheltuielile cu serviciile
executate de terti si cele aferante costurilor de personal sub nivelurile bugetate,
economia insumand 306.7 63 lei.
Se inregistreaza in schimb o depasire la capitolul de cheltuieli cu alte servicii
executate de terti de 133.523 lei, rezultata in principal din cresterea volunLului
evenimentelor interne, respectiv participarea la Balurile MLNR mili numeroasa decat
s-a estimat si initierea programului Cconferintelor MLNR - Viitorul Romaniei Qare a
generat costuri cu unele locatii si deplasarea lectorilor.
La capitolul alte cheltuieli de exploatare care includ cheltujelile cu Progrermul
bursier, programul PROVITA, Premiile MLNR etc. s-a inregislrat o econimir: de
277.078lei ca urmare a scaderii volumului de ajutoare, in progrilmul PROVITA si
mai bunei gestiuni a celorlalte fonduri - respectiv obtinerii de srponsorizari pe,ntru
Premiile MLNR si diminuarea costurilor in actiuni filantropice si de caritate.
La restul categoriilor de cheltuieli bugetare, sumele cheltuite in anul 2019 se
incadreaza in limitele prognozate, cum ici economii, intre 4,13 oA si 6,88 %.

Urmare evolufiilo r aratate, in special urTnare rezultatelor inregistrate la
capitolele de cheltuieli, in contul activitdlii curente (excluzdnd Irondul PROVITA,
Fondul VII'|ORUL ROMANIEI qi Fondul Obiectivului s,:cio-cultural), s-a
inregistrat in 2019 un excedent de 131.468 lei, fata de deficitul de 857.208 lei in anul
2018 si cel de390.979 lei in 2017.
Inversarea tendintei de deficit din anii precedenti catre exc,ldent in activitatea
curenta este fenomenul economic cel mai important pentru executia bugetare,
semnaland atingerea unui punct de echilibru financiar intre sursele de veniruri si
nevoile de cheltuieli, fenomen ce va continua si se va accentua in ernul curent si in cei
imediat urmatori prin reas ezarea cotizatiilor si contributiilor la MLNR decisa in
Conventul din 03,11 .2019. Avem astfel certitudinea unei stabilitati financiare solide
pe, cel putin, urmatorii patru

- cinci ani.

1. PROGRAMUL DE SANATATE ..PRO VITA"

in cursul anului 2019 au fost primite cereri qi au fost intccmite 6 dosar,-' de

ajutor pentru situalii de sdn6tate grave/urgenle ce nu se puteau rezolva in [ard sau cu
ajutorul CNAS. Volumul total de fonduri alocate a fost de 20ti.538 lei (fal6 de
807.600 in2018). Timpul de intocmire a dosarelor, de acordare Ei plata a ajutorului a
fost in toate cazurile in regim de urgen!6, in maximum 48 de ore. llste imbucuratoare
scaderea volumului fonduri si numarului de cereri de ajutor PROVITA care
semnifica faptul ca mai putini Frati ai nostri s-au aflat in situatii grave de sanatate
care sa necesite ajutor, fata de anii precedenti. De asemenea, nL.marul mai mic de
dosare de ajutor PROVITA se datoreaza si faptului ca in cateva cazuri, solicitantii au
putut fi indrumati pentru rezolvarea situatiilor lor de sanatate catre reteaua medicala
interna, printr-o buna colaborare cu Marele Medic si Medicii Zonali si fratii medici
din Obedienta.
Volumul de resurse acumulat in fondul "PROVITA" in cursul anului 2018 a
fost de 1.202.990 lei (cu 3,35 oh peste anul precedent), iar soldul contului, inclusiv
depozitele la 31.12.2019 era de 7.841.536 lei, asigurdnd cu Jejeritate fondr.rrile
necesare continu[rii programului in 2019.

2. PROGRAMUL BURSIER "VIITOIIUL ROMANIEI':
Odatd cu inceputul anului universitar 2019-20120 s-au acordat 12 burse noi
fata de cele 58 din anii precedenli, iar un numdr de 17 burse itu incetat in urrma
cursului firesc al incheierii studiilor. Numdrul bursierilor la finele anului 2019 era de
53. Totalul cheltuielilor aferente programului in anul 2019 a fost cle 561.032 lei rifata
de 597 .295 lei 201 8).
Volumul de resurse acumulat in fondul bursier "VIITORUL ROMANIEI" in
cursul anului 2019 era de 538.875 lei, iar soldul contului, inclusiv la 31,12.2019t era
de 1.088.087 lei, asigurdnd buna desfrgurare in continuare, in anul curent.

3. CONTUL "TEMPLU"
in tirnpul anului 2018 s-au inregistrat incasari de 1.277.162 lei reprezentand
incasari de contributii de la membrii nou initiati, reactivati sau rel4ularizati,, conlbrm
Hotararii Conventului din 14 aprilie 2018. Suma colectatd in 2019 este este mai rnica
fata de suma de 1.694,020 lei colectat in 20t8, aceasta din urma cuprinzand si
contributii restante din anii precedenti.
Totalul platilor in 2019 pentru investitia obiectivului socio-cultural estr: de
6.029.523lei rezultdnd un sold la sfdrqitul anului de 3.901.150 lei.
Acest sold, tinand seama de ritmul actual al lucrarilor si platilor ne asigura
resursele necesare pentru continuarea lucrarilor pe primele opt luni ale anului curent,
interval in care se estimeaza ca se va realiza tenninarea lucrarilor erxterioare, conlbrm
planului initial al obiectivulu.

4. FONDUL UMANTTAR-OSPITALIER
s-au achitat din acest fond sume totaliz6nd 10t.640 lei, const0nd
in indemnizalii lunare pentru veterani, vdduve ;i copii de Masoni aflali in dificultate,
precum qi pentru cdteva cazuri punctuale de ajutor umanitar. Aceste sume s-au
achitat, ca ;i in anii trecuti, din fondurile atbrente activitdtii curentrl intrucat fondul in
disculie este epuizat de peste cinci ani qi in lipsa unor contribulii sau sponsor:izdri
destinate ajutoarelor umanitare qi caritabile, acesta nu a mai fost alimentat, exceptand
o suma de 10.000 lei provenita dintr-o activitate cultural-artistica realizata si donata
acestui fond de catre Fratii din R :.L :. Fii Romaniei nr. 140, Or :. Ilucuresti.

in anul 2}lg

Facem precizarea ci excedentul bugetar 2.380.637 leireali:zat in anul 2019 se
reg6geqte in cea mai mare parte in depozite bancare la termen si ltrnduri de investitii,
ca fonduri de rezervS ale programelor '.PROVITA" qi "VIITORUL ROMANIEI",
precum qi pentru rcalizarea obiectivului socio-cultural al M.L.N.R.

Cu ocazia acestui Raport informez Conventul ca avand in ve,dere mentinerea in
2019 a nivelurilor de piata extrem de scazute ale dobanzilor la depozitele bancare, in
scopul eficientizarii activitatii de trezorerie si fructificarii nrai avantajoasre a
resurselor existente, cu acordul Consiliului Director al Asociati,:i MLNR am luat
decizia trecerii treptate, incepand din trim. IV 2019, a disponibilitatilor banesti, din
depozite bancare in fonduri de investitii care bonifica beneficii sutrrerioare doban:zilor
existente. In urma consultarilor cu B.R.D. - Societe Generale, banca prin car,: ne
derulam operatiunile, am ales Fondul Sinfonia, lbnd constituit pe titluri de stat
suverane si titluri internationale private cu gradele cele mai rnici de risc. Prin
alegerea acestui fond am urmarit sa reahzam fructidicarea rezet'velor noastre la o
plajade beneficii moderate si prudente, cu minimum de risc si as:gurarea lichidiitatii
optime a fondurie conform nevoilor noastre.
Analiza primelor trei luni de la inceperea activitatii ne arata o crestere a
veniturilor pe acest palier, substantial mai mare decat veniturile din dabanzi realizate
in oricare precedentii trei - patru ani.

MARE TREZORIER
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EX ECUTIA
BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUII)LI
2019
RON

PR EVEDERI

SPECIFICATIA

Venituri din

cotizatir,
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92,57

1.381.s00

2.387.533

172,82
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35.000

354.595
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intitieri, sporuri, patente

Venituri
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contributii

banesti

Venituri din sponsorizari
Venituri din clobanzi
Venituri din dir,'idende

Venituri din diferente

de

120.3 85

:\6.614
55.619

curs valutar

Alte venituri din activitatile

891

fara scop patrimonial

TOTAL VENITURI
Cheltuieli materiale

Cheltuieli

cu lucrarile

7.644.000

8.465.755

110,75

.415.000

210.000

1.3:\2,663
100.112

94.18
47,67

1.s00.000

1.6:\3.523

108,90

25.000

24.218

96.87

1.665.500
1.650.000

1.5:i0.962

93.12

1.3",72.922

83.21

50.000

47,436

94,87

1

si

serviciile executate de terti
Cheltuieli cu alte servicii
executate de terti
Cheltuieli cu a.lte impozite,
taxe si varsaminte asimilate
Cheltuieli cu personalul
Alte cheltuieli de exploatare
Cheltuieli cu provizioanele
si amortizarile
Cheltuieli cu diferentele de
curs valutar
Cheltuieli privind dobanzile

23.279

TOTAL CHELTUIELI

6.515.500

6.085.115

93,39

EXCEDENI'

1.128.500

2.380.637

,)10,95
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