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RAPORTUL CENZORULUI 
   privind situațiile financiare simplificate cuprinzând Bilanțul 

contabil și Contul rezultatului exercițiului întocmite la 
data de 31.12.2019 

        Cenzorul Asociației, Dl. BM, numit legal prin Actul Constitutiv 
al Asociației, potrivit Legii Contabilității nr.82/1991, republicata, am 
procedat la verificarea situațiilor financiare, bilanțului contabil și 
contul rezultatului exercițiului Asociației “unPi pentru Școlari” - 
Targoviste 

Cu ocazia verificării am constatat ca acestea sunt întocmite 
în conformitate cu reglementările în vigoare. Inventarierea 
patrimoniului a fost efectuata conform reglementărilor simplificate 
aprobate prin OMFP nr. 2861/2009, republicată, pentru exercițiul 
financiar încheiat la data de 31.12.2019. 

Contabilitatea Asociației a fost organizată și condusă de 
personal calificat angajat prin contract de prestări servicii, care 
răspunde conform Legii nr. 571/2003 cu modificările ulterioare și 
Legii Contabilității nr. 82/1991, republicata, pentru legalitatea și 
realitatea operațiunilor financiare înscrise în documentele ce stau 
la baza înregistrărilor contabile înscrise în situațiile financiare 
anuale întocmite pentru anul 2019. 

Verificarea cenzorului asupra modului de respectare a 
prevederilor Legii contabilității, a constatat ca întocmirea bilanțului 
contabil si a situației exercițiului s-a făcut prin preluarea corecta a 
soldurilor conturilor înscrise în balanța contabilă sintetică întocmită 
pentru anul 2019 și anexata la bilanț. 

Registrele contabile în care s-au evidențiat documentele 
justificative ce au stat la baza înregistrărilor contabile sunt ținute la 
zi. Operațiunile s-au înregistrat în ordine cronologica si sistematica 
în evidenta contabila, având la baza documente pentru fiecare fel 
de cheltuieli, obligații de plata, evidenta veniturilor și stabilirea 
rezultatelor. Rulajele din conturi sunt reflectate corect în balanțele 
de verificare contabilă, efectuându-se, în acest sens, sondaje 
pentru fiecare luna din anul supus analizei. 



Sondajele efectuate de cenzor nu a surprins aspecte de 
neconcordanta intre evidentele analitice si sintetice din cursul 
anului financiar supus verificării. 

În ceea ce privește perioada analizată, menționăm că 
Asociația “unPi pentru Școlari” a desfășurat, în anul analizat, 
activități enumerate în Anexa 1 a acestui raport, a realizat 
operațiuni de încasări și plăti prin conturile bancare, dar și încasări 
si plăți prin casieria proprie. 

Posturile din ACTIV ce se certifică, cuprind soldurile 
raportate la 31.12.2019: 

A    Active imobilizate: 
     - imobilizari necorporale                         0 lei 
     - imobilizari corporale                             0 lei 
     - imobilizari financiare                             0 lei 
B    Active circulante 
     - stocuri                                          0 lei 
     - creanțe                                         0 lei 
     - investiții financiare                               0 lei 
     - casa și conturi la bănci                     16.562 lei 
     Total active circulante                       16.562 lei 
C    Cheltuieli in avans                               0 lei 
D    Datorii ce trebuie plătite până la 1 an   1.460 lei 
E    Active circulante nete                        15.102 lei 
F    Total active minus datorii curente           15.102 lei 
G    Datorii ce trebuie platite intr-o perioada 
      mai mare de 1 an                                 0 lei 
H    Provizioane                                       0 lei 
I     Venituri în avans                                  0 lei 
             TOTAL ACTIV                       15.102 lei 

Posturile de PASIV ce se certifică, cuprind soldurile  
raportate 31.12.2019: 

I     Capital  200 lei 
II    Rezerve din reevaluare               0 lei 
III   Rezerve                                       0 lei 
IV   Rezultatul reportat                                0 lei 
V    Excedent/profit sau deficit/pierdere exercitiul 
     financiar  14.902 lei 
              TOTAL PASIV 15.102 lei 



    În baza acestor constatări se certifica soldurile conturilor 
înscrise la finele anului 2019 în bilanțul contabil si în contul 
rezultatului exercițiului, acestea dau o imagine fidelă a rezultatului 
exercițiului financiar - 2019. 
    Din prezentul raport fac parte integrantă bilanțul contabil și 
contul rezultatului exercițiului financiar. 

              CENZOR, 
             BM                    

 


