
Eldoaeĵo-libreĵo SONORILO

Komentoj pri la rezultoj de 1979.

verenfglng zonder wfastoogmerken 
asocto sen profiia celo lau be!ga juro

kelkajn rimarkojn : 
ankoraŭ atingas la jaran vendosumon de vilaĝa butiko

Ni unue volas dankl la belgaj esperantistoj pro ilia helpo atingi 
en 1979 vendociferon de preskaŭ kvaronmiljono da frankoj, kiu 
superas de 60 •?. la ciferon de 1978. Eble interesae vin scii ke en 
tiu cifero troviĝas sumo de 20 188 F por libroj liveritaj al ofic- 
ialaĵ bibliotekoj ou rekte, ĉu pere de iomercaj firmaoj.
Car ĝenerale la bibliotekoj aĈ.etaa pere de loka librovendejo, ni 
atentiges vin ke vi informu la koncernan librovendiston pri la 
mendebleco ĉe Sonorilo.
Rilate tiun tra bonan vendosumon ni tamen havas
- ĝi eĉ ne i "
- por atingi la sumon de’165 613 P da forsenditaj varoj ni farie 

212 fakturojn (do la saman nombroa da pakoj) el kfu rezultas 
averaĝa faktursumo de 781 F

- la brutta profito estas nur 223 de la vendo kaj nur danke al la 
kunportado el Rotterdam; el konerca vidpunkto ĝi devus almenaŭ 
atingi 333

- Ĉar la havajo je la komenco de la jaro estia 226 558 F, la vendo- 
sumo apenaŭ superas ĝin (nur 73) kaj el komerca vidpunkto tute ne 
kontentlga; ni tamen devas konfesi ke la bilancvaloro de la 
stoko kaj do de la havaĵo estas tro optimista tcksita, kaj ankoraŭ 
pli dum la antaŭaj jaroj.

Tial ni komencis en 1979 apartigi en la inventaro la stokon da libroj 
eldonitaj antau la dua mondmilito kaj ankaŭ tiujn el Cinio kaj 
Vjetnamio de la aliaj kaj teksi ilian valoron nur Je la duono de la 
vendoprezo (kvankam tio estas ankoraŭ tro optimisma). En 1980 ni 
klopodos apsrtigi alian jardekon por obteni ankaraŭ pli realisman 
ideon pri nia havaĵo.
En konstantaj prezoj (indekso 71) la havaĵo evoluis jene s 
114047 (*71); 120563 ('77); 127123 (’78) kaj 139455 (’79)
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B. PASIVO s
1. Havaĵo
2. Rivevitaj antaŭpagoj
3. Pagendaj ŝuldoj
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35 164 P
53 898 F

Honique Vereeoken 
■ direlctorino

261 297 F
3 869 F
8 200 F

17 630 F
94 062 P

vcrcntglng xondcr wtnrtongmcrtca 
asocio seo prafita «h> Uŭ bctgn Juro

Julea Verstraefren 
deputita administracto

AKTIVO s
Stoko
Libroj eldonltaj ĝls '40 (je 50^ da la ven.icprezo)
Libroj de Guozi Shudian (je 505 de la venrtoprezo)
Libroj eldonitaj pcst '40 (je 2/3 de la vendcprezol
Bnspezotaj fakturoĵ
Disponebla rr.ono
kasa
ĝira
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3EZULTOJ DE LA JAEO 1979

Jules Verstraeten 
deputita adminiatranto

1. Vendo.l kaĵ eervoĵ
1.1 VendoJ en librostando
1.2 Foreenditaj vuroj pagitaĵ pagendaj
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147 983 17 630
1.3 AbsnpagoJ Itaj allaĵ eervoj

2. Kostoĵ
2.1 AĜetkostoj de varoj kaj servoĵ
2.2 Nalpligrandiĝo.de la stoko
2.3 Allaĵ kostojĝeneralaj .6 108subteno de la movado 10 048 poŝtaj kostoĵ 1 2323. Rozulto

Monique Vereeoken 
direktorina

Rimarkoĵ
1.1 inkluzivas la vendoĵ heĵmelibrostandoĵ ni aranĝla, krom en "La Varda Stelo", en Kalmthout (tago de I.A. + Zamenhoffeeto), Bruselo (Zemenhof- festo), Liehtaart (pere de BEJA>, Narauro (Floreffe "Au teir.ps des Cdrisos) kaĵ Vilriĵk (donacborso) propagandcele, kaĵ en Solre-sur-Sambre
2.1 inklusivas la pagitaj AVI-kostoĵ
2.2 kaŭsita 6efe pro granda vendo dum la iastaĵ semaĵnoĵ de la ĵaro
2.3 La "subteno de la movado" okasls precipe pere de anoncoj, i.a. en laĵarlibro de UEA. Esperanto Fanorama, Espérsnto ea lcarcho, broSuro "Esperanto, une approche ..." (UFE),ktp.
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