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Raportul Comisiei de cenzori privind verificarea situaţiilor
financiare ale VISARTA aferente exerciţiului financiar 2010

Situaţiile  financiare,  precum  şi  activitatea  desfăşurată  de  Visarta  sunt  în 
responsabilitatea conducerii  acesteia, responsabilitatea Comisiei de cenzori 
este ca, pe baza verificării efectuate să exprime o opinie asupra conformităţii 
conturilor anuale cu normele contabile şi cu reglementările aplicabile. 

Actele  normative avute  în  vedere  sunt  Legea  contabilităţii  nr.  82/1991 
republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare  şi  Reglementările 
contabile  pentru  persoanele  juridice  fără  scop  patrimonial,  aprobate  prin 
Ordinul  Ministerul  Economiei  şi  Finanţelor  nr.  1969/2007,  cu  modificările 
ulterioare.

Pentru  verificarea  situaţiilor  financiare  aferente  exerciţiului  financiar  2010, 
Comisia de cenzori a beneficiat de consultanţă contabilă de la un specialist. 

Metodele  de  verificare  utilizate  au  fost examinarea  prin  sondaj  a 
documentelor contabile şi justificative, precum şi analiza conturilor anuale la 
31.12.2010.

Conform bilanţului încheiat la 31.12.2010, situaţia patrimoniului se prezintă 
astfel:
• Active  imobilizate -  total………………………………….48.327  lei, 

reprezentând imobilizări corporale.
În cursul anului 2010 VISARTA a achiziţionat mobilier în valoare de 5.553 lei 
pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii contabile. 
• Active  circulante -  total…………………………………………….839.451 

lei,
din care: 
- materiale  de  natura  obiectelor  de 

inventar……………..........................1.985 lei
- disponibilităţi băneşti in conturi la bănci …………...........................773.066 

lei
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- disponibilităţi  băneşti  în casă ……………………………………….. 10.177 
lei

- clienţi şi debitori diverşi …………………………….. ………………52.625 lei
- operaţiuni în curs de clarificare…………………………………………1.598 

lei

• Cheltuieli  în  avans……………………………………………………11.378 
lei, reprezintă cheltuieli de judecată aferente proceselor pe rol

• Datorii curente.. …………………………………...………..........969.384 lei,
 din care :
- drepturi de autor cuvenite membrilor VISARTA ...........................890.090 

lei 
- TVA în valoare de .......................................................................10.526 

lei
- impozit pe salarii în valoare de.....................................................10.988 

lei
- obligaţii către bugetul asigurărilor sociale în valoare de...…..….33.964 
lei

- obligaţii către furnizori în valoare de…………………………….7.049 lei
- impozit pe profit în valoare de ………………………………….. 5.428 lei
- alte impozite si taxe în sumă de…………………………………11.086 lei
- comision camera de munca  în valoare de………………………….253 
lei

Rezultatul exerciţiului la 31.12.2009 se prezinta astfel:
• Venituri  totale……297.510  lei,  ceea  ce  reprezintă  dublu  faţă  de 

veniturile anului 2009
• Cheltuieli  totale…..261.989  lei, cu  8%  mai  mult  decât  cheltuielile 

anului 2009. 
• Excedent …………..35.521 lei. 

Concluzii: 
1. Situaţiile financiare ale Visarta întocmite pentru exerciţiul financiar 2010 
au  fost  întocmite  în  conformitate  cu  reglementările  şi  normele  contabile 
aplicabile. 
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2. Comisia de cenzori este de acord cu supunerea Situaţiilor financiare la 
31.12.2010, spre aprobare, Adunării generale a Visarta.

COMISIA DE CENZORI,
Carmen Iacob
Alexandru Badea 
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