RAPORT
privind verificarea, analiza si certificarea bilantului contabil
si a contului profit si pierderi la 31.12.2017

*Raportul contine si o anexa cu centralizarea principalilor indicatori pentru perioada 2014 - 2017

Subsemnata BEJAN MIRELA JEANINA, expert contabil, in calitate de cenzor al O.A.R. Filiala
Timis , am analizat si verificat prin sondaj situatiile financiare intocmite la 31.12.2017. Situatiile financiare
cuprind :
- bilantul contabil prescurtat ;
- contul de profit si pierdere al asociatiei ;
- repartizarea rezultatului exercitiului financia ;
- situatia activelor imobilizate pentru activitatile fara scop patrimonial ;
- situatia activelor imobilizate pentru activitatile economice.
I. Cu privire la bilantul prescurtat :
Analizand si verificand principalele pozitii financiare a rezultat:
-

ACTIVELE IMOBILIZATE totalizeaza 728.113 lei. Activele imobilizate constau in:
o Constructii in valoare de 272.512 lei, reflectate in contul 212 –amortizare inregistrata 32.588 lei,
valoare neta = 239.924 lei;
o Instalatii tehnice si masini in valoare de 54.385 lei, reflectate in contul 213 –amortizare
inregistrata 31.020 lei, valoare neta = 23.365 lei;
o Terenuri in valoare de 444.624 lei, reflectate in contul 211 – neamortizabile.
o Total imobilizari corparale = 707.914 lei
o Alte imobilizari necorporale, reflectate in contul 208 in valoare de 25.830 lei, amortizate
inregistrata = 5.835 lei, valoare neta = 19.995 lei
o Imobilizari financiare reflectate in contul 267 in valoare de 204 lei
Toate activele imobilizate ale OAR Timis corespund activitatii fara scop patrimonial .

-

ACTIVELE CIRCULANTE totalizeaza 705.523 lei si sunt compuse din :
o Creante = 28.287 lei
o Conturi la banci si in casa in lei = 524.625 lei
o Alte titluri de plasament (cont 508) = 152.611 lei

Datoriile (care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an si peste un an) totalizeaza
24.493 lei. Datoriile cuprind :
- Furnizorilor neachitati ;
- Datorii fata de personal ;
- Datorii fata de bugetul asigurarilor sociale si de somaj ;
- Impozit pe salar ;
- Alte datorii la bugetul de stat ;
Datoriile care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an totalizeaza 0 lei .
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Capitalurile proprii totalizeaza 1.409.143 lei si este format din excedentul anului curent, al anilor
precedent si diferente din reevaluare.
II.

Cu privire la contul profit si pierdere

Din acest formular al situatiilor financiare care corespunde cu datele evidentei contabile si cu ultima
balanta de verificare incheiata la 31.12.2017, reiese ca asociatia in exercitiul financiar 2017 a realizat un
excedent de 89.505 lei fata de anul precedent cand excedentul a fost de 63.948 lei.
Structural rezultatul exercitiului 2017 se prezinta altfel:
1. Venituri din activitati fara scop patrimonial realizate in anul 2017 = 992.253 lei.
2. Venituri din activitati economice = 15.026 lei
3. Total venituri inregistrate in anul 2017 = 1.007.279 lei
4. Cheltuieli din activitati fara scop patrimonial realizate in anul 2017 = 912.220 lei.
5. Cheltuieli afarente activitatii economice = 5.554 lei
6. Total cheltuieli inregistrate = 917.774 lei
Potrivit balantei de verificare principalele venituri inregistrate in anul 2017 sunt reprezentate de :
o Venituri din cotizatii ;
o Venituri din taxele de inregistrare;
o Venituri din donatii si sponsorizari ;
o Alte venituri din exploatare;
o Venituri din diferente de curs valutar;
o Venituri din dobanzi .
Cheltuielile efectuate in anul 2017 sunt reprezentate in principal de :
o Cheltuieli cu salariile si costurile cu protectia si asigurarile sociale;
o Cheltuieli cu colaboratorii ;
o Cheltuieli cu serviciile prestate de terti;
o Cheltuieli cu chiria si utilitatile;
o Cheltuieli cu reclama si publicitate;
o Cheltuieli cu materialele consumabile, inclusiv obiecte de inventar;
o Cheltuilei cu amortizarea activelor imobilizate;
o Cheltuieli cu donatiile facute ;
Excedentul inregistrat la 31.12.2017 in valoare de 89.505 lei nu a fost repartizat la data intocmirii
prezentului raport.
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III.

Cu privire la contabilitatea asociatiei

Contabilitatea asociatiei este tinuta conform prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1999 republicata
cu modificarile si completarile ulterioare, fiind condusa de BRUJAN SIMONA, in baza contractului de
munca cu norma partiala incheiat cu OAR Timis. La 31.12.2016 dna BRUJAN SIMONA a procedat la
predarea contabilitatii Ordinului Arhitectilor catre CHIFAN MARIA.
Verificarile efectuate, prin sondaj, au evidentiat faptul ca datele din balanta de verificare sintetica,
corespund cu cele inscrise in situatiile financiare, ca nu exista denaturari semnificative a situatiei financiare
incheiate la 31.12.2017.
Conducerea Asociatiei este responsabilã pentru întocmirea si prezentarea fidelã a acestor situatii
financiare în conformitate cu Legea nr. 82/1991. Aceastã responsabilitate include:
i) conceperea, implementarea si mentinerea unui control intern relevant pentru întocmirea si
prezentarea fidelã a acestor situatii financiare ce nu contin denaturãri semnificative datorate fie
fraudei, fie erorii;
ii) selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate;
iii) realizarea unor estimãri contabile rezonabile pentru circumstantele date.
Responsabilitatea cenzorului este sã exprime o opinie asupra acestor situatii financiare anuale, pe
baza analizei si verificarilor prin sondaj efectuate.
IV.

Concluzie

Soldurile conturilor anuale au fost stabilite sub responsabilitatea conducerii asociatiei. Fata de cele
prezentate ne exprimam opinia ca aceste conturi dau o imagine fidela bilantului contabil, a contului de
profit si pierdere pentru exercitiul incheiat la 31.12.2017.
In contextul aspectelor prezentate in Raport, certificam Bilantul Contabil si Contul de Profit si
Pierdere si le supunem spre aprobare Adunarii Generale ale Asociatilor.
In continuarea prezentului raport prezentam o situatie a principalilor indicatori pentru perioada 2014 –
2017.
Cenzor,
BEJAN MIRELA JEANINA
Expert contabil
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Centralizarea principalilor indicatori financiari pentru ultimii 4 ani
Activele imobilizate ale asociatiei – valoarea acestora este constanta in ultimii 4 ani. Achizitii efectuate si
amortizarea inregistrata au impact nesemnificativ. Terenul si constructiile reprezinta 94% din valoarea
activelor imobilizate, restul activelor – echipamente, mobilier, active necorporale sunt nesemnificative.
Indicator
Alte imobilizari necorporale
Amortizare alte imobilizari necorporale
Terenuri
Amortizari terenuri
Constructii
Amortizari constructii
Echipamente si aparatura
Amortizari echipamente si aparatura
Imobilizari financiare
Total

31.12.2014

444,624 lei
- lei
272,512 lei
- lei
23,028 lei
- 14,977 lei
204 lei
725,391 lei

31.12.2015

444,624 lei
- lei
272,512 lei
- 10,863 lei
25,628 lei
- 16,986 lei
204 lei
715,119 lei

31.12.2016
25,830 lei
1,945 lei
444,624 lei
- lei
272,512 lei
21,725 lei
31,732 lei
22,140 lei
204 lei
729,092 lei

-

-

31.12.2017
25,830 lei
5,835 lei
444,624 lei
- lei
272,512 lei
32,588 lei
54,385 lei
31,020 lei
204 lei
728,112 lei

Activele circulante ale asociatiei – inregistreaza in anul 2017 cea mai mare valoare. Ponderea cea mai mare in
randul activelor circulante o detine sumele inregistrate la sfarsit de an in conturile bancare si casieria
asociatiei (524.625 lei la 31.12.2017) – aproximativ 75%.
Activele circulante reprezinta activele cele mai lichide ale asociatiei, cele care pot fi transformate cel mai
rapid in cash (daca nu sunt déjà).
Se observa o tendinta liniara pentru ultimii 4 ani, fara evolutii crescatoare sau descrescatoare semnificative.
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Venituril

Datoriile asociatiei sunt mici raportat la activele asociatiei detaliate mai sus (24.493 la 31.12.2017).
Rezultatele pozitive (excedentul realizat anual de asociatie) a fost reportat generand o crestere constanta a
capitalurilor proprii.
Veniturile asociatiei sunt fluctuante, iar cheltuielile urmeaza trendul veniturilor, in fiecare an asociatia
obtinand excedent (regasit in conturile la banci ale asociatiei si in activele acesteia).
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