RAPORTUL CENZORULUI
privind verificarea, analiza si certificarea bilantului contabil al
FEDERATIEI ROMANE DE ORIENTARE
=pentru exercitiul financiar 2021 =

Cap.1 - Introducere
In conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991(republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare), a OMF nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si
efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului si precizarilor legate de intocmirea situatiilor financiare
anuale de de catre persoanele juridice fara scop patrimonial-prevederi incidente din OMF
nr.3103/24.11.2017 privind aprobarea Reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop
patrimonial, cu modificarile si completarile ulterioare,
Subsemnata Maiorescu Niculina, in calitate de cenzor al Federatiei Romane de Orientare am
procedat atat la verificarea Situatiilor financiare anuale intocmite pentru anul 2021, cat si la
examinarea elementelor care sustin datele continute in situatiile financiare elaborate de federatie, astfel
cum rezulta din documentele prezentate.
Verificarea cenzorului nu a implicat validarea sau confirmarea operatiunilor economice, are caracter
ex-post.
Cap.2 - Date generale
Prezentarea Generala a Federatiei Romane de Orientare
Federatia Romana de Orientare (FRO) este constituita si functioneaza in baza OG nr.26/2000 cu privire
la asociatii si fundatii, modificata si completata.
A dobandit personalitate juridica la Tribunalul Bucuresti, sectia III a Civila si este inscrisa in Registrul
Special al Federatiilor cu nr.33/19.02.2002
FRO este persona juridica de drept privat, de utilitate publica, autonoma, apolitica si fara scop
lucrativ.Este o structura sportiva de interes national, singura autorizata sa desfasoare, sa organizeze
si sa controleze activitatea sportiva de orientare conform Legii Educatiei Fizice si Sportului nr.69/2000,
modificata si completata. Sediul FRO este in Bucuresti, str. Vasile Conta nr.16,sector 2. Durata de
functionare este nedeterminata si activitatea se incadreaza in Cod CAEN 9319-Alte activitati sportive.
FRO a semnat cu MTS un contract privind finantarea programelor „Promovarea sportului de
performanta” pentru anul 2021.

In vederea exprimarii concluziei, cenzorul a verificat si analizat urmatoarele documente:
- Bilanţului contabil pe anul 2021,
- Contul rezultatului exercitiului financiar
- Repartizarea rezultatului exercitiului financiar si situatia activelor imobilizate
- Situatia activelor imobilizate pentru activitatile fara scop patrimonial:
- Notele la bilantul contabil
- Raportul de gestiune FRO
- Balanta de verificare a conturilor sintetice si analitice
- Registrul inventar anual al patrimoniului FRO
- PV al comisiei de inventariere
- Fise de cont
- Documente primare(copii dupa extrase de cont –lei si valuta)
- Executia BVC pe anul 2021
- Contractul de finantare incheiat cu M.T.S privind finantarea programelor „Promovarea sportului de
performanta in 2021”

Cap.3- Analiza posturilor din activul bilantului
Activul patrimonial totalizeaza la data de 31.12.2021 o valoare de 81146.23 lei
Denumire indicator
1.01.2021
A. Active imobilizate
4633
I.Imobilizari necorporale
0
II.Imobilizari corporale
4633
III.Imobilizari financiare
0
B.Active circulante(active curente)
I.Stocuri
0
II.Creante
910
III.Casa si conturi la banci
106 995
C.Cheltuieli in avans
TOTAL ACTIV
Cap.4-Analiza posturilor din pasivul bilantului

31.12.2021
2316.6
0
2316.6
0

Denumire indicator
I. Total capitaluri proprii
1. Capital
2. Rezerve
3. Rezultatul reportat
4. Rezultatul ex. financiar(excedent)
5. Rezultatul exercitiului financiar(deficit)
II.Provizioane
III.Datorii
IV. Venituri in avans
TOTAL PASIV

1.01.2021

31.12.2021

0
0
26 968.73
84 658.99

0
0
111 627.72

0
0
78 829.63
81 146.23

30 481.49
0
0
0
81 146.23

0
0
0

Cap.5.Contul rezultatului exercitiului
FRO a incheiat exercitiul financiar cu un deficit in suma de

30 481.49

Veniturile si cheltuielile care au condus la acest rezultat:
I.Total venituri din act.fara scop patrimonial la 31.12 2021
II.Total cheltuieli din act.fara scop patrimonial la 31.12 2021
DEFICIT

362 870.30
393 351.79
30 481.49

Din examinarea documentelor mentionate au rezultat urmatoarele aspecte:
.
ASPECTE BILANTIERE
Bilantul a fost intocmit pe baza balantei de verificare a conturilor analitice la data de
31.12.2021
Contabilitatea FRO a fost organizata si condusa conform Legii Contabilitatii nr.82/1991 cu
completarile si modificarile ulterioare si OMFP 3103/24.11.2017(M.O. nr.984/12.12.2017).
Inventarierea anuala a fost efectuata in conformitate cu legislatia in vigoare si nu s-au
constatat diferente( nu sunt inregistrate obiecte de inventar si mijloace fixe)Registrul de inventar a
fost intocmit la data de 31.12.2021 semnat si stampilat.
Precizez ca nu s-au inregistrat venituri si cheltuieli in afara celor fara scop patrimonial
Verificarea documentelor s-a efectuat prin sondaj pentru perioada ianuarie-decembrie 2021.

Responsabilitatea privind organizarea contabilităţii FRO este în sarcina d-nei Deconescu
Natalia, fiind asigurate respectarea principiilor de baza ale contabilităţii (prudenţa, permanenţa
metodelor, continuitatea activităţii, independenţa exerciţiului).
Privind respectarea regulilor şi metodelor contabile aprobate de Ministerul Finanţelor, precum şi
asupra modului cum sunt ţinute registrele contabile ale FRO , se constată că se încadrează în art. 6
din Legea contabilităţii, operaţiunile şi înregistrările contabile se fac în mod cronologic pe baza
documentelor justificative privind operaţiunile patrimoniale efectuate.
Patrimoniul FRO a fost întocmit în conformitate cu prevederile din „Normele privind organizarea
şi efectuarea inventarierii patrimoniului”.
Rezultatele faptice al inventarelor efectuate au fost puse de acord cu datele din contabilitate.
Gestiunile de valori materiale precum şi evidenţa analitică a elementelor patrimoniale în general
nu prezintă un grad de risc privind securitatea şi buna gospodărire a avutului FRO.
Datele din conturile sintetice ale balanţei de la 31.12.2021 au fost preluate corect în formularele
de bilanţ şi există concordanţa în soldurile conturilor sintetice şi balanţele analitice la aceste solduri.
Soldul conturilor băneşti se regăsesc în documentele primare (registru de casă, extrase de cont) din
31.12.2021.
Bilanţul contabil al FRO a fost întocmit în conformitate cu Reglementarile OMFP
nr.3103/24.11.2017, precum si cu OMFP nr.58 /14.01.2021 emise de Ministerul Finanţelor.
FRO şi-a respectat obligaţiile faţă de bugetul statului în totalitate şi în termenele stabilite de
lege. Apreciem că activitatea economico-financiară a FRO s-a desfăşurat în condiţii legale.
Faţă de cele prezentate mai sus propun Adunării Generale următoarele:
- Aprobarea bilanţului contabil al FRO pe anul 2021;
- Aprobarea raportului de gestiune prezentat de către Consiliul Director şi descărcarea gestionară
a acestuia privind situaţia exerciţiului financiar pe anul 2021;
- Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 .
Cenzor
Maiorescu Niculina

