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RAPORTUL CENZORULUI LA 31.12.2013
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in calitate de cenzor al Asociaţiei Pro-Vita pentru Născuţi si Nenăscuţi, filiala Bucureşti,
calitate primită şi acceptată conform PV AGA din 29.05.2011, prezint în continuare
RAPORTUL CENZORULUI pe anul 2013, în conformitate cu legislaţia în vigoare privind
persoanele juridice fără scop patrimonia, respectând normele de comportament profesional
cuprinse in Standardul 23 privind misiunile de cenzorat.
Referitor la cunoaşterea generală a Asociaţiei, aceasta a fost înscrisă iniţial în anul 2005 la
Judecătoria sectorului 5 având sediul în str. Grigore Tocilescu nr.57, iar în 04.12.2008 şi-a
schimbat sediul, înregistrându-se la Juedcătoria Sectorului 4 prin încheierea nr.
10185/302/2008, având numărul de înregistrare în Registrul National al asociatiilor şi
fundaţiilor 27075.
Asociaţia s-a înfiinţat în temeiul următoarelor acte: statutul şi actul constitutiv al
Asociţiei Pro-Vita pentru Născuţi şi Nenăscuţi; Ordonanţa Guvernului nr.26/2000
modificată prin Legea 245/2005 privind persoanele juridice fără scop patrimonial. Sediul
de lucru al Asociaţiei este începând cu anul 2012 în str. Brânduşelor nr.3, bl.V8, et.3,
ap.44, sectorul 4.
Scopul asociaţiei: promovarea obiectivelor şi înlesnirea activităţii Asociaţiei-mamă din
Vălenii de Munte
Obiectul de activitate este CAEN 7799 Activităţi de asistenţă socială făra cazare şi
urmăreşte ca principale direcţii:
- Atragerea de fonduri pentru derularea de programe de asistenţă socială, cazare şi
masă adresate copiilor abandonaţi şi tinerelor mame singure, în sistem de plasament
familial sau mixt.
- Editarea şi difuzarea de cărţi, publicaţii, pliante, afişe, broşuri şi saituri de internet
de promovare a preţuirii vieţii umane ca ideal suprem, folosind morala creştinortodoxă şi ideologia „pro-life”.
- Asistenţă financiară, juridică şi psihologică pentru femeile însărcinate care, singure
fiind, aleg să nu avorteze.
- Dezvoltarea de programe proprii şi parteneriate cu alte ONG-uri sau cu instituţii de
asistenţă socială ale statului pentru ajutorarea copiilor abandonaţi, nevoiaşi, pentru
recuperarea şi reintegrarea acestora în societate.

-

Realizarea unor programe alternative de educaţie sexuală pre-maritală şi conjugală
destinate adolescenţilor, tinerilor căsătoriţi şi părinţi.
Lobby pe lîngă forurile legislative român şi european în vederea propunerii şi
susţinerii de iniţiative legislative pro-live.

Aportul initial al Asociatiei Pro - Vita la data de 31.12.2013 este de 600 lei, in intregime
subscris si varsat de membrii fondatori.
Responsabilitatea si obligatiile cenzorului. Corform prevederilor legale cenzorul are
urmatoarele atributii:
1. Verifica legalitatea actelor si documentelor primare a hotararilor, deciziilor, regulilor si
regulamentelor de organizare interna a domeniului financiar;
2. Verifica executia bugetului de venituri si cheltuieli;
3. Verifica gestiunea financiar contabila;
4. Cel putin o data pe an, intocmeste si prezintă adunării generale rapoarte asupra
activităţii sale si asupra gestiunii Asociaţiei, propunând masuri;
Cenzorul poate fi renumerat pe baza unui contract de mandat conform Hotararii AGA.
Pentru neîndeplinirea atribuţiilor ce-i revin acesta raspunde personal sau solidar in fata
Legii pentru daune sau eventuale prejudicii.

Referitor la Bilantul contabil incheiat la data de 31/12/2013
Am urmarit fidelitatea şi exactitatea datelor din conturile anuale, prezentand in raport si
anexele la acesta comentarii cu privire Ia aspecte următoare:
- operatii privind evoluţia, modificarea şi înregistrarea aportului;
- analiza şi controlul reflectării operatiunilor economico-financiare asupra elementelor
patrimoniale în concordanţă cu dispoziţiile legale în vigoare;
- inventarierea patrimoniului efectuată la începutul anului 2014, modul de folosire a
rezultatelor inventarierii si a reflectarii acestora în bilantul anual;
- organizarea gestiunilor de valori materiale;
- evaluarea principiilor si a metodelor contabile utilizate în elaborarea conturilor
societăţii;
- modul privind organizarea evidentei analitice şi sintetice a elementelor patrimoniale
precum şi tinerea corecta si la zi a contabilităţii;
- exactitatea datelor prezentate în balanţa de verificare pe baza datelor înscrise în
conturile sintetice şi concordanţa între contabilitatea sintetică şi cea analitică;
- preluarea corectă a datelor în bilanţul contabil pe baza balanţei de verificare a conturilor
- sintetice, respectarea normelor de închidere pentru exerciţiul anului 2012.
- Modul de întocmire a contului de excedent;
- Determinarea, în raport cu dispoziţiile Iegale în vigoare a excedentului net si modul de
repartizare a acestuia pe destinaţii;
- Situaţia creanţelor şi datoriilor structurate pe naturi si vechimi;
- Propuneri de măsuri ce urmeaza a se avea în vedere de factorii de decizie a ASOCIAŢIEI
PRO — VITA PENTRU NĂSCUTI SI NENASCUTI.
-

Menţionam faptul că în activitatea desfasurata s-a procedat Ia examinarea prin sondaj a
documentelor justificative privind valorile si informaţiile conţinute în conturile anuale ale
Asociatiei. Asupra conturilor anuale certific că bilanţul contabil, contul de excedent/deficit,

precum şi anexele la raportările financiare anuale, sunt întocmite potrivit reglementărilor în
vigoare în România, sunt sincere şi dau o imagine fidelă rezultatului operaţiunilor exerciţiului
încheiat, situaţiei financiare şi reflactă fidel patrimoniul Asociaţiei Ia 31.12.2013.
1. DETALIEREA PRINCIPALELOR SECTIUNI de patrimoniu şi de CPP
A. IMOBILIZARI NECORPORALE şi FINANCIARE
In anul 2013, Asociatia nu a achizitionat imobilizari necorporale. Valoarea bruta a licentelor
existente este de 416,08 lei, amortizată integral. Imobilizările financiare reprezintă investiţia
în acţiuni „Naşul TV” în sumă de 2.268,80 lei, care încă nu au remunerat dividende.
Acestea sunt evaluate la costul de intrare deoarece nu sunt cotate pe pieţele secundare.
B. IMOBILIZARI CORPORALE: În anul fiscal 2013 asociatia a primit prin donaţie mai multe
imobilizări corporale de la altă asociaţie cu obiect de activitate asemănător: un teren şi
două clădiri, fiecare cu terenul aferent în Com. Vidra, jud. Giurgiu, valoarea totală (conform
actului de donaţie) fiind de 561.074 lei. În afară de acestea mai există în inventar la
31.12.2013 aparate electronice şi de birotica (contul 214) care la data achiziţiei au depăşit
pragul legal pentru a fi înregistrate ca imobilizări, adica 1.800 lei (prag majorat la 2.500 lei
din anul 2013), astfel: Camera video digitală, amortizată integral, sistem de calcul Compaq,
amortizat în proporţie de ¾, computer în valoare brută de 3.573,46 lei, amortizat în
proporţie de ½ şi o tabletă cu sistem de operare Android, valoarea brută 1.924,97 şi cea
netă (rămasă de amortizat) de 2.259 lei.
În calculul amortizărilor s-a convenit să se folosească metoda liniară, suma totală a
cheltuielilor cu amortizarea (cheltuieli nemonetare) fiind de 2.030,76 lei iar pentru clădirile
primite ca donaţii nu se calculează amortizare pentru că nu au existat mişcări de capital,
decât cheltuieli notariale care sunt socotite la cheltuielile perioadei. În cursul anului se ia
in calcul constituirea de provizioane pentru deprecierea clădirilor.
C. STOCURI: Asociatia detine stocuri de marfa in valoare de 2.542,63 lei in vederea
constituirii unui magazin virtual si de obiecte de inventar de 12.659,11lei, din care în
folosinţă la sediul Asociatiei în valoare de 8274 lei şi la Valea Parului in valoare de 1.626,13
lei. De asemenea s-a constituit şi un mic inventar de cărţi care sunt folosite pentru lectură
şi consiliere de către beneficiarii Asociaţiei. Valoarea acestor cărţi este de 266 lei.
D. SITUATIA CREANTELOR: La 31.12.2013 Asociatia deţine un volum al creanţelor in
valoare totală de 4.134 lei, din care 3.240 reprezentand concedii medicale plătite şi de
recuperat de la CASMB. De asemenea Asociaţia a plătit o garanţie la o asociaţie sportivă
internațională, (în contul 461AOI) care în anul 2014 se va plăti pentru participarea
sportivului român Aristide Necula la Maratonul Nisipurilor din Sahara, în cadrul unui
contract de mecenat cu acesta. Evaluarea creantelor s-a facut in conformitate cu OUG
3055/2000, la valoarea nominală a acestora. În cazul creantei de la FNUASS o perioadă sau dedus contribuţiile lunare din ştatul de salarii, până în luna noiembrie 2013.
E. CAPITALURI PROPRII:
1) În cursul anului 2013 aportul asociatiei a fost de 600 lei. Nu s-au facut majorari sau
diminuari ale aportului in cursul anului 2013.
2) Rezerve legale şi alte rezerve - nu este prevazut in Statutul Filialei constituirea de rezerve
legale sau statutare, şi nici alte rezerve.

3) Provizioane: nu au fost încă prevăzute provizioane pentru deprecierea activelor, însă se ia
în calcul posibilitatea.
4) Rezultatul exerciţiului 2013 a fost de 483.196,67, în mare parte fiind atribuit venitului
din donaţii de imobilizări, iar rezultatul reportat din anii precedenţi este un beneficiu net de
193.149,03 lei. Acest rezultat reportat este prezentat în balanţă astfel: perioada 2005-2009
s-a reportat suma de 46.276,9, având în vedere că sumele reprezenţând beneficiul anual nu
se repartizează la acociaţi ca dividende, fiind asociaţie non-profit. În anii următori
rezultatele au evoluat astfel: în 2010 +32150 lei, în 2011 +76693 lei, în 2012 + 38029 lei.
F. SITUATIA DATORIILOR la data de 31.12.2013 datoriile sunt in valoare totala de
15.383,42 lei si reprezinta datorii curente al Asociatiei pentru:
- retribuţii asimilate salariilor şi impozite legate de acestea 3150 lei, termen — ianuarie
2014;
- datorii către furnizori – utilităţi de plată – 96,42 lei;
- datorie la impozitul pe dobînzi – reţinut la sursă de fd.investiţii Monetar, Flexi, 152 lei.
- datorie litigioasă către Muzeul Ştiinţelor Naturii Grigore Antipa, în urma unui proces –
5.000 lei;
- datorie către Preşedintele Asociaţiei, reprezentând taxe notariale achitate de acesta –
5.985 lei.
G. VENITURI:
1) DIN EXPLOATARE ............................................................................... 207.581,03 lei
Venituri din donatii:………………………………………………………..................... 145.611,64 lei
Venituri din sponsorizari 2% din impozitul pe venit ............ ....................... 24.917,56 lei
Venituri din sponsorizari de la persoane juridice române ............................ 37.032,00 lei
Venituri din diferenţe de curs pentru conturile în devize ......................................19,83 lei
2) VENITURI FINANCIARE
Venituri din dobânzi rezultate din plasarea disponibilităţilor ............................ 7.202,70 lei
3) VENITURI EXCEPŢIONALE
Venituri din donaţii in natură, de la fundaţia Romanian Children Appeal….....561.074,00 lei
TOTAL VENITURI …………………………………………………………………........ 775.858,37 lei
H. CHELTUIELI: Cheltuielile efectuate in cursul anului fiscal 2013 corespund cu scopul
Filialei de binefacere, de derulare de prograrne de asistenta sociala. Toate sunt
CHELTUIELI DE EXPLOATARE şi se pot clasifica în:
1. Cheltuieli de administrare – obiecte de inventar, materiale nestocate, intretinere,
materiale consumabile, chirii, protocoI, transport, energie, telecomunicaţii, comisioane
bancare, servicii efectuate de terti, etc …......................................................... 39.035,00 lei
2. Chelt.transp.si deplasari in tara si strainatate (conferinte si acţiuni).............14.149,93 lei
3. Cheltuieli cu servicii si materiale de promovare ………………........................ 43.392,19 lei
4. Cheltuieli salarii angajati si mandate si alte taxe ...................................... 35.523,09 lei
5. Onorarii, amortizări, alte cheltuieli nemonetare …….......................................9.503,83 lei
6. Ajutoare umanitare nerambursabile, mecenat, donatii ............................ 151.054,66 lei

TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE

……………………………………….. 292.661,70 lei

REZULTATUL EXERCITIULUI 2013: excedent/beneficiu în valoare de
Rezultatul din exploatare
Rezultatul financiar:
Rezultatul excepţional:

483.196,67 lei

- 85.080,67 lei
7202,70 – 177,07 = 7.025,63 lei
561.074,00 lei

J. NOTE DIVERSE:
1. Disponibilitati la sfarsitul perioadei:
Fond de investiţii Raiffeisen Flexi ............................................................................. 0,00 lei
Unitati de fond investitii Raiffeisen Monetar..................................................... 71.287,51 lei
Conturi curente in lei Ia Raiffeisen Bank (3 conturi) ........................................ 38.421,17 lei
Cont de card ................................................................................................... 1.752,24 lei
Conturi curente in valuta euro.....................................................................…….. 312,81 lei
Disponibilitati in cassa.................................................................. ……………….2.149,40 lei
TOTAL conturi de trezorerie: ………………………………..……………………….113.923,13 lei
2. Inventarierea elementelor patrimoniale si modul de valorificare a rezultatelor acesteia: In
baza prevederilor Legii 82/1991, a art.9 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilitaţii
aprobat prin HG nr.704/1993 si a OUG 3055/2000 Preşedintele a dispus inventarierea
partimoniului ASOCIATIEI. In urma inventarierii nu au rezultat diferente semnificative.
3. Tinerea corecta si la zi a contabilitatii:
Înregistrarile contabile privind operaţiunile economico-financiare au la baza documente
primare justificative, tipizate functie de specificul unitătii – Asociaţie fără scop patrimonial şi în concordanţă cu prevederile Normelor Metodologice pe domenii. De asemenea donaţiile
acordate sunt insotite de declaratiile scrise ale persoanelor beneficiare si de acte
doveditoare ale situatiei lor sociale precare (certificate medicale, de handicap, de naştere a
copiilor).
In urma analizării balanţelor din luna decembrie 2012 şi din ianuarie 2013 s-a dovedit
respectarea principiului intangibilităţii. De asemenea contabilul Asociaţiei respectă
principiile de bază ale contabilităţii financiare, ale permanentei metodelor, a realităţii si
integritatii operatiunilor privind miscarile prodouse în strtuctura elementelor patrimoniale
ale asociatiei.
4. Preluarea corectă în balanta de verificare a datelor din conturile sintetice si
concordanţa dintre contabilitatea sintetica si analitica: din datele înscrse în bilantul
contabil atât pentru inceputul perioadei cat si la finele perioadei, comparativ cu cele
înscrise in balanta de verificare pe decembrie 2013 s-a constatat preluarea corecta a datelor
din conturile sintetice şi transpunerea lor conform balantei de verificare in posturile
corespunzatoare inscrise in bilant. De asemenea, mentionam existenta corelării datelor
intre conturile analitice si cele sintetice.
5. Întocmirea bilantului pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice si respectarea
Normelor Metodologice cu privire Ia intocmirea acestuia si a anexelor sale.

Soldurile initiale si finale din balanţa de verificare incheiata la 31.12.2013 au fost preluate
şi inscrise corect in formularul de bilanţ. Posturile bilantiere si sumele inscrise in anexele la
bilant se coreleaza în structura, iar datele referitoare la exercitiul financiar precedent
respectiv anul 2012 corespund cu datele preluate pentru inceputul anului si au fost
incadrate corect in bilant pe grupele si posturile corespunzatoare, respectandu-se, astfel de
catre asociatie principiul intangibilitatii.
6. EvaIuarea patrimoniului conform reglementarilor in vigoare:
In baza prevederilor Legii Contabilitatii nr. 82/1991 art.7 si art.9 privind evaluarea
elementelor patrimoniale ale asociatiei a stabilit reguli corespunzatoare naturii eiementeior
patrinoniale detinute astfel;
—pentru bunurile achizitionate, valoarea contabila a fost stabilita la nivelul valorii de
intrare la data producerii operatiunii, iar pentru donaţiile primite sumele din extrasele de
cont sau din documentele de donaţie.
7. Întocmirea contului de excedent, pe baza datelor din contabilitate la 31.12.2013.
Datele inscrise in contul 1201 Rezultatul exercitiului activitatilor fara scop lucrativ au la
baza sumele din contabilitate reprezentand veniturile inregistrate si cheltuielile efectuate
(structurate dupa natura acestora), soldul contului reprezentand rezultatul exercitiului
realizat la 31.12.2013.
În formularul de bilant Contul rezultatul exercitiului AFSL datele inscrise (la venituri si
cheltuieli) corespund cu sumele evidentiate prin conturile corespunzatoare din clasa VII,
respectiv, VI din planul general de conturi.
Excedentul rezultat la finele exercitiului este rezultat dintr-un volum total de venituri de
775.858,37 lei si cheltuieli de 292.661,70 lei rezultand un excedent de 483.197 lei, în
creştere faţă de suma de 38.029 din anul 2012, în principal datorită creşterii numărului şi
valorii contribuţiei persoanelor care susţin activităţile asociaţiei, şi clădirilor donate de
Fundaţia RCA România. Activitatile desfasurate sunt nonprofit, fara scop patrimonial.
Presedintele asociatiei certifica sumele inscrise in bilantul contabil si modul de stabilire al
rezultatului financiar.
8. Organizarea controlului intern.
Controlul intern preventiv, conform HG 720/1994 si stabilirea competentelor pentru
semnarea actelor si documentelor la nivelul asociatiei se exercita da catre presedinte sau
prin imputernicirea unor persoane care sa certifice prin viza de control financiar
corectitudinea si regularitatea operatiunilor. Cenzorul nu a participat la adunarea generala
a Asociatiei din anul 2013, fiind informat telefonic asupra planificarii unor cheltuieli, de
exemplu deplasari externe si mecenat – sustinerea unui atlet român în concursul
Maratonul Nisipurilor din Sahara.
8. CONCLUZII cu privire la desfăşurarea în ansamblu a activitatii economico-financiare
din cadrul Asociatiei Pro-Vita pentru Născuţi şi Nenăscuţi, Filiala din Bucuresti:
Asociaţia a incheiat anul fiscal 2013 cu un beneficiu net in valoare de lei 483.197 lei, cu
toate acestea rezultatul din exploatare este unul negativ, deficitul fiind de 85.080,67 lei,
ceea ce arată că dacă nu ar fi fost donaţia RCA Asociaţia ar fi ieşit în deficit anul acesta.
Ca urmare, se recomandă reducerea cheltuielilor, în special a celor cu comisioane, terţi,
administrative, atragerea de noi surse de finanţare şi începerea de activităţi economice

(pentru care există deja mărfuri în stoc) pentru a mări baza de finanţare a acţiunilor
caritabile ale Asociaţiei.
Din rezultatele reportate se pot constitui rezerve şi provizioane pentru litigii şi deprecieri ale
imobilizărilor corporale, în cazul în care Adunarea Generala consideră că aceste deprecieri
sunt probabile.
Asociatia nu are datorii vechi, iar cu lichidităţile stă destul de bine, astfel că cenzorul
apreciaza ca nu are probleme in ceea ce priveste asigurarea continuitatii activităţii in
următorul an (2014).

Cenzor,
Gheorghe Florin
Bucureşti, 19/05/2014

