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Raport de audit statutar cenzorial privind intocmirea bilantului contabil si a
contului rezultatului exercitiului la 31.12.2017

Cenzorul Simona Bodiut, numit legal prin Hotararea Consiliului Director al Fundatiei Comunitare
Oradea nr.3 din 01.04.2018, a verificat corectitudinea situatiilor financiare intocmite la 31.12.2017.

Fundatia Comunitara Oradea reprezentată prin preşedinte Constatin Sorin Teodor, are ca obiect
de activitate: 9499 – Activităţi ale altor organizaţii n.c.a si a realizat în anul 2017 venituri din activităţi
fără scop patrimonial în valoare totală de 574.062 lei, iar cheltuielile totale au fost de 524.354 lei, nu a
realizat venituri din activitate economică cu scop patrimonial.

La sfârşitul anului 2017, Fundatia Comunitara Oradea a înregistrat un profit de 49.708 lei din
activităţi fără scop patrimonial, profit ce se va repartiza în exerciţiul financiar următor.

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
Fundatiei. Rezultatele inregistrate de catre Fundatie au fost raportate de catre conducerea Fundatiei in
situatiile financiare ale anului 2017 (bilant contabil, cont de de rezultat al exercitiului, in conformitate cu
OMFP. 470/2018 din 11 ianuarie 2018) si sunt anexate la prezentul raport.

Operaţiunile s-au înregistrat cronologic si sistematic in evidenta contabila , având la baza
documente pentru fiecare fel de cheltuieli, drepturi, obligaţii de plata, evoluţia veniturilor si stabilirea
rezultatelor. Rulajele din conturi sunt reflectate corect in balanţele de verificare lunare, efectuându-se in
acest sens sondaje in anul supus analizei. Sondajele efectuate de Cenzor nu au surprins aspecte de
neconcordanta intre evidentele analitice si sintetice.

Întocmirea bilanţului contabil s-a făcut pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice cu
respectarea normelor metodologice elaborate de M.F.P., referitoare la închiderea conturilor, întocmirea,
verificarea si centralizarea bilanţurilor contabile ale Fundatiei, precum si cu respectarea prevederilor „Legii
contabilităţii” nr. 82/1991 si "Planului de conturi” utilizat de aceste entitati.

Rezultatul exerciţiului încheiat la 31.12.2017, a fost stabilit pe baza datelor din contabilitate si
reprezintă un profit de 49.708 lei, stabilit ca diferenţa intre veniturile si cheltuielile efectuate pentru bunul
mers al activităţii acesteia.

In opinia cenzorului numit, situaţiile financiare anexate oferă o imagine fidela a poziţiei financiare
a Fundaţiei la data de 31 decembrie 2017 precum si a rezultatului operaţiunilor sale si a fluxurilor de
trezorerie pentru exerciţiul financiar încheiat la aceasta data in conformitate cu Ordinul nr. 3103 din
24/11/2017 pentru aprobarea Reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial.

Raportul a fost întocmit in 2 exemplare originale, pentru fiecare parte.
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