
in executarea mandatului incredinfat de Adunarea Generals, Comisia de Cenzori a

procedat la verificarea i certificarea situa^iilor flnanciare a Societatii de Gestiune Colectiva a

Drepturilor de Autor-VISARTA (bilanf cont prescurtat al rezultatului execitiului) pentru

exerci^iul incheiat la 31 decembrie 2019, elaborate sub responsabilitatea conducerii societS^ii.

Responsabilitatea cenzorilor este sa exprime o opinie asupra conformitS^ii conturilor

anuale cu normele contabile i cu reglementSrile aplicabile pe baza verificarilor efectuate.

Verificarile au avut in vedere prevederile Legii contabilitSfii nr. 82/1991 republicatS, cu

modificSrile i completSrile ulterioare i Reglementarile contabile pentru persoanele juridice farS

scop patrimonial.

Bilantul contabil a fost intocmit pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice cu

respectarea Ordinului Ministerul Finan^elor Publice nr. 3103/2017 precum si a Ordinului

Ministerului de Finante nr. 3781/23.12.2019, publicat in Monitorul Oficial nr.

3/05.01.2020 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabiia a agentilor economici la 31

decembrie 2019.

Noi am efectuat verificarea i certificarea situa^iilor flnanciare ale societS^ii conform

Normelor elaborate de Corpul Exper^ilor Contabili i Contabililor Autoriza^i din Romania.

Conform acestor norme, activitatea cenzorilor trebuie sa fie planificata i executata astfel incit sa

se poata ob^ine o asigurare rezonabila ca situa^iile flnanciare nu con^in anomalii semnificative,

iar verificarea i certificarea consta in examinarea pe baza de sondaje a elementelor probante,

care justifica sumele i informa^iile con^inute in situa^iile flnanciare, in evaluarea principiilor i

metodelor contabile folosite, precum i a estimarilor semnificative facute de catre conducerea

societa^ii pentru inchiderea situapilor flnanciare.

Verificarea conturilor la 31.12.2019 s-a efectuat prin sondaj, pe baza documentelor ce privesc:

- opera^iunile de inregistrare sau modificare a patimoniului;

-analiza i controlul reflectarii operafiilor economico-financiare asupra elementelor patrimoniale,

in concordan^a cu dispozi^iile legale in vigoare;

-inventarierea patrimoniului, modul de valorificare a rezultatelor inventarierii i a reflectarii

acestora in bilanpal contabil;

-evaluarea principiilor i a metodelor contabile utilizate in eleborarea conturilor societafii;
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-modul de organizare a evidenjei analitice i sintetice, precum i ^inerea corecta i la zi a

contabilita^ii, cu respectarea normelor legale in vigoare;

-exactitatea datelor prezentate in balan^a de verificare, pe baza datelor inscrise in conturile

sintetice i concordan^a intre contabilitatea sintetica i cea analitica;

-preluarea corecta a datelor in bilan^ul contabil, pe baza balan|ei de verificare a conturilor

sintetice;

-stabilirea, conform dispozi^iilor legale, a rezultatului exerci|iului incheiat.

Situa^iile financiare ale Societatii de Gestiune Colectiva a Drepturilor de Autor-

VISARTA au fost stabilite pe baza evidenfei contabile. Confirmam ca tranzac^iile i opera^iunile

efectuate de catre societate au fost reflectate in documentele justificative, care au fost corect

inregistrate in eviden^e analitice i in contabilitatea sintetica. Confirmam, de asemenea, corecta

preluare a informa^iilor din eviden|a analitica in cea sintetica i din balan^a sintetica in bilan^,

contul de profit i pierdere i in celelalte componente ale situajiilor financiare.

Situa^iile financiare se sprijina pe verificarea faptica a elementelor patrimoniale, prin

inventarieri efectuate conform normelor legale, iar la elaborarea acestora au fost aplicate

principiile de baza ale contabilitafii, precum si prevederile Ordinului 2861/2009 cu modificarile

si completarile ulterioare. Men^ionam ca nu am participat la operafiunea de inventariere.

Raportam Adunarii Generale ca societatea a inregistrat in anul 2019 urmatorii indicatori:

Conform bilan^ului incheiat la 31.12.2019, situa|ia patrimoniului VISARTA se prezinta astfel:

*Active imobilizate - total122.534 lei, din care:

-imobilizari necorporale922 lei

-imobilizari corporale   120.273 lei

-imobilizari financiare 1.339 lei

*Active circulante - total194.254 lei, din care:

-materiale de natura obiectelor de inventar43.991 lei

-disponibilita^i baneti in conturi la banci i in casa   129.377 lei

-clien^^    15.398 lei

-debitori diversi drepturi de suita neincasate 5.488 lei

*Chelt in avans (chelt.judecata )   12.771 lei

TOTAL ACTIVE329.559 lei



Analiza:
- Scaderea veniturilor anului 2019(373.085 lei) fata de veniturile anului 2018(380.125 lei) este

in valori absolute de 7040 lei, scadere cu aproximativ 9,81 %.

Veniturile estimate pentru anul 2019 au fost in valoare de 415.500 lei iar veniturile realizate in

anul 2019, conform balantei de verificare si bilantului contabil intocmit la 31.12.2019, au fost in

suma de 373.085 lei. Se observa o scadere a veniturilor realizate fata de veniturile prevazute si

estimate in Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019.
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Succint situatia principalilor indicatori ai situatiilor financiare pentru anul 2019 se

prezinta astfel:

Activnet (total active-datorii),-547.922 lei

Venituri totale, 373.085 lei

Deficitul perioadei36.294 lei

Active totale   329.559 lei

Datorii totale 877.481 lei

Deficit/Pierdere reportata-511.868 lei

Capitaluri proprii      -547.922 lei

Rezultatul exerci(iului financiar la 31.12.2019 se prezinta astfel:

-Venituri totale373.085 lei

-Cheltuieli totale409.379 lei

-Deficit 36.294 lei

Precizare: drepturile de autor ce urmeaza a fi platite reprezinta: sume ce urmeaza a fi repartizate

membrilor in anul 2020 in suma de 86.543 lei, titulari de drepturi de autor care urmeaza a fi

identificati si platiti, in valoare de 531.788 lei, beneficiari de drepturi (mostenitori) in valoare de

74.447 lei, autori straini in valoare de 153.935 lei, sume retinute de la titulari pentru popriri

infiintate, de platit in anul urmator in valoare de 2701 lei.

*Datorii curente877.481 lei, din care:

-furnizori    146 lei

-impozitpe salarii   1.482 lei

-obliga(ii privind bugetul asigurarilor sociale8.255 lei

-alte impozite si taxe impozite (drepturi autor) 18.184 lei

-drepturi de autor de platit in suma de   849.414 lei



Situapile financiare ale VISARTA pentru exercipul financiar 2019 au fost intocmite in

conformitate cu reglementSrile i normele contabile aplicabile si oferS o imagine fidela a pozipei

financiare, a rezultatului, a performan^ei financiare i a celorlalte informa|ii referitoare la

activitatea desfauratS.

Situapile financiare prezentate dau o imagine fidela a patrimoniului i a situapei

financiare a Societatii de Gestiune ColectivS a Drepturilor de Autor-VISARTA la 31.12.2019 i

sunt conforme cu directivele europene, Legea 82/1991 modificatS si republicatS si OMF nr.

3781/23.12.2019, publicat in Monitorul Oficial nr.3/05.01.2020 pentru aprobarea Sistemului de

raportare contabila a agentilor economici la 31 decembrie 2019.

Comisia de cenzori propune AdunSrii Generale recuperarea deficitului obtinut in anul

2019 in valoare de 36.294 lei,in urmatorii ani. Este de apreciat efortul personalului administrativ

pentru a mentine cheltuielile societatii la nivel minim totusi se recomanda angajarea a eel putin 2

salariap dintre care eel putin unul sa fie jurist. Chiar daca inifial cresc cheltuielile cu salariile, cu

siguranta eficienta personalului va aduce un beneficiu ulterior.

CONCLUZII:

-Deficitul in valoare de 36.294 lei se datoreaza in special necolectarii veniturilor estimate i

prevazute in Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019, aprobat de Adunarea Generals.
Necolectarea s-a datorat blocajelor create in procesele aflate se rolul instantelor prin multiple

cereri de interven|ie din partea diverselor persoane fizice sau juridice ajungandu-se pana la a se

cere dizolvarea societSpi VISARTA.

De asemenea, blocarea in instanta a inregistrSrii organelor de conducere ale VISARTA a generat

blocarea sau imposibilitatea deschiderii de noi procese sau initieri de noi metodologii de lucru,

pentru colectarea drepturilor cuvenite.

Un alt motiv pentru care nu s-au colectat sumele estimate il constituie refuzul utilizatorilor de a-

si indeplini obligatiile de platS cStre VISARTA, cu ponderea cea mai mare fiind dreptul de suits

datorat de grupul de firme ARTMARK.

- Cresterea cheltuielilor anului 2019 (409.379 lei) fata de cheltuielile anului 2018 (380.575 lei)

este in valori absolute de 28804 lei lei, o crestere cu aproximativ 7,57 % .

Cheltuielile estimate pentru anul 2019 au fost in valoare de 413.500 lei iar cheltuielile realizate

in anul 2019, conform balantei de verificare si bilan^ului contabil intocmit la 31.12.2019 au fost

in suma de 409.379 lei. Se observa ca nu au fost depasite cheltuielile prevazute si estimate.



- Liciu Lucian

Cenzori,

-exp ct. Hendea V. Mari

-Bontea Brandusa

Tinand cont de acest aspect, din punct de vedere legal se impune stabilirea/actualizarea

organigramei societatii, actualizarea regulamentului de ordine interioara i inaintarea acestora

spre aprobarea Adunarii Generale.

Comisia de Cenzori constata respectarea reglementarilor in vigoare privind intocmirea i

prezentarea situa^iilor financiare la 31.12.2019 i este de acord cu supunerea acestora spre

aprobare Adunarii Generale.


