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RAPORT AL COMISIEI DE CENZORI
privind gestiunea ASOCIATIA CAR INVATAMANT CAMPUTUNG, conducerea evidentei contabile

si intocmirea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere la 31.12.2020

Comisia de Cenzori a Asocialiei CAR invSlim6nt C6mpulung, alcituit6 din:
- Nestor Gheorghita - presedinte
- Vlajoaga Maria - membru
- Niculescu Vasile - membru

numita legal de catre AGA a CAR Invatamant Campulung, a verificat modul de administrare a institutiei, modul in

care administratorii au respectat prevederile legale, prevederile statutului casei de ajutor reciproc, a hotararilor
adoptate de Adunarea Generala a Membrilor sai si actelor normative in vigoare, eficienta cu care acestia au

gospodarit intreg patrimoniulprecum sicorectitudinea situatiilorfinanciare intocmite pentru data de 31.12.2020.

Misiunea de audit statutar- cenzorial s-a efectuat pe baza de sondaje. Conturile anuale au fost intocmite cu

respectarea regulilor si metodelor contabile general admise, sub responsabilitatea conducerii institutiei. Rezultatele
inregisrate de catre institutie au fost rapoftate de catre adminstratori in situatiile financiare ale anului 2020 (bilant

contabil, cont de profit si pierdere, politici contabile si note explicative la situatiile financiare) si sunt anexate la

prezentul raport.

Operaliunile s-au inregistrat cronologic si sistematic in evidenta contabila (nedescoperindu-se nici o abatere
in acest sens), av6nd la baza documente pentru fiecare fel de cheltuieli, drepturi, obligatii de plata, evolutia
veniturilor si stabilirea rezultatelor. Rulajele din conturi sunt reflectate corect in balantele de verificare lunare,

efectu6ndu-se in acest sens sondaje pentru fiecare luna din anul supus analizei. Sondajele efectuate de Comisia de

Cenzori nu au surprins aspecte de neconcordanta intre evidentele analitice si sintetice, la fel ca si in anii anteriori.
Prin verificarea lunara a modului de reflectare in evidenta contabila a operatiunilor economice care au avut

loc, corect si la timp urmarind stabilirea obligatiilor si a rezultatelor financiare a corelatilor dintre datele continute de
evidenta contabila analitica si cea sintetia, ne-am format o imagine asupra conducerii ewdentei contabile.

intocmirea bilantului contabil s-a f5cut pe baza balangei de verificare a conturilor sintetice cu respectarea
normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor, referitoare la inchiderea conturilor, intocmirea, verificarea

si centralizarea bilanturilor contabile ale CAR Invatamant Campulung (OMFP 58 1202t privind principaleleaspecte

legate de intocmirea gi depunerea situatiilor financiare anuale gi a raportirilor contabile anuale ale operatorilor
economici la unititile teritoriale ale Ministerului Finantelor, precum gi pentru reglementarea unor aspecte contabile),
precum si cu respectarea prevederilor ,Legii contabilititii" nr. 82ll99l si "Planului de conturi" utilizat de aceste

entitati (OMFP 3t03 120t7).
In ceea ce privegte perioada analizata, menlionam ca CAR Invatamant Campulung a desfdgurat in anul

analizat activitati fara scop patrimonial in domeniul de activitate ,,Alte activitdli de creditare", a realizat incasdri, plati

si plasamente prin conturile deschise la b5nci, dar si incas5ri si plati prin caseria proprie. Din analiza soldurilor de
casa si banca, nu au reiegit diferente intre faptic si scriptic.

Rezultatul exerciliului incheiat la 3t.12.2020, a fost stabilit pe baza datelor din contabilitate si reprezinti un

excedent de 1.878.703,82 RON, stabilit ca diferenta intre veniturile si cheltuielile efectuate pentru bunul mers al

activitSgii acesteia.
Rolul cenzorilor este sa supravegheze gestiunea societatiL sa verifice daca bilantul contabil si contul de profit

si pierderi sunt legal intocmite in concordanta cu registrele, daca acestea din urma sunt regulat tinute si daca
eualuarea patrimoniului s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea bilantului contabil.

Comisia de cenzori certifica prin prezentul raport:
- datele din Bilantul Contabil si Anexele sale, incheiat pe anul 2020;
- conturile anuale sunt regulamentare si sincere si dau o imagine fidela rezultatului exercitiului incheiat cat si situatiei
flnanciare si patrimoniului entitatii la sfarsitul acestui exercitiu.
Raportul a fost intocmit in 2 exemplare originale, pentru fiecare parte.
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