
Raportul Comisiei de Cenzori  

privind verificarea, analiza si certificarea bilantului contabil 

si a contului rezultatului exercitiului la 31.12.2021 

 

      Subsemnatul, expert contabil, Dragomir Valentin-Mihai, in calitate de cenzor al Federatiei 
Romane de Gimnastica, am analizat si verificat, situatiile financiare: bilantul contabil si contul 
rezultatul exercitiului, intocmite la 31.12.2021, constatand urmatoarele: 

I. Cu privire la bilantul contabil formularul 10  

Analizand si verificand pe structura principalele pozitii financiare au rezultat urmatoarele 
: 

- ACTIVELE IMOBILIZATE totalizeaza 815.368 lei fata de anul precedent cand au 
totalizat 898.664 lei, deci se inregistreaza o scadere de 83.296 lei.  

        Reducerile sunt inregistrate prin deprecierea in urma amortizarilor imobilizarilor corporale.   

- ACTIVELE CIRCULANTE  totalizeaza 916.508 lei , fata de anul precedent cand au 
totalizat 1.160.035 lei , deci au scazut cu 243.527 lei. Aceasta scadere este localizata in principal 
la disponibilitati bancare. 

Creantele  au inregistrat o scadere fata de anul precedent de 101.674 lei adica de la  
106.973 lei in anul precedent pana la 5.299  lei in anul curent. 

Datoriile care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an totalizeaza 45.555 lei, fata 
de anul precedent cand au totalizat 190.272 lei , deci inregistreaza o scadere de 144.717 lei.  

Capitalurile proprii totalizeaza 1.686.156 lei fata de anul precedent cand au totalizat 
1.868.427  lei, rezultand o scadere de 182.271 lei. 

II.   Cu privire la contul rezultatului exercitiului - formular 20  

Din acest formular al situatiilor financiare care corespunde cu datele evidentei contabile 
si cu ultima balanta de verificare incheiata la 31.12.2021, reiese ca entitatea in exercitiul 
financiar 2021 a realizat un deficit de 182.271 lei.Veniturile au totalizat in 2021 suma de 
10.233.555 lei fata de anul precedent cand au totalizat 7.457.529, in crestere cu 2.776.026 
lei.Cheltuielile totale au fost in 2021 in suma de 10.415.826 lei fata de anul precedent cand au 
totalizat suma de 7.290.943 lei, avand o crestere de 3.124.883 lei.     

   



III.   Inventarierea 

Cu privire la efectuarea inventarierii patrimoniale valorificarea rezultatelor, cuprinderea 
lor in bilantul contabil anual, organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului s-au efectuat 
potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991 a Ordinului Ministerului de Finante. 

IV. Cu privire la contabilitatea entitatii 

  Contabilitatea entitatii este organizata in compartiment distinct conform prevederilor 
Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare. 

  Organizarea si conducerea contabilitatii s-a facut cu respectarea Legii nr.82/1991 
republicata si a prevederilor Ordinului M.F.P. 

Entitatea conduce registrele obligatorii in corelare cu prevederile normelor contabile 
aplicate persoanelor care utilizeaza sisteme informatice de prelucrare automata si electronica a 
datelor.  

Operatiunile economico-financiare privind exercitiul incheiat au fost consemnate in 
documente justificative, intocmite in momentul efectuarii acestora si inregistrate in contabilitatea 
entitatii. 

Bilantul contabil a fost intocmit in baza Registrului Cartea Mare si a balantei sintetice de 
verificare. 

Verificarile efectuate, prin sondaje, au evidentiat faptul ca datele din balanta de verificare 
sintetica, corespund cu cele inscrise in situatiile financiare, ceea ce confera siguranta ca nu 
comporta anomalii si ca metodele si politicile contabile folosite au o baza rezonabila pentru 
exprimarea opiniei. 

Soldurile conturilor anuale au fost stabilite sub responsabilitatea conducerii entitatii . Fata 
de cele prezentate imi  exprim opinia ca aceste conturi dau o imagine fidela bilantului contabil, a 
contului rezultatului exercitiului incheiat la 31.12.2021. 

In contextul aspectelor prezentate in Raport, certific Bilantul Contabil si Contul 
Rezultatul Exercitiului la 31.12.2021. 

 

Data         Cenzor 

16.03.2022       Dragomir Valentin Mihai 
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