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RAPORTUL CENZORULUI pentru anul 2O1S

Subsemnatul expert contabil GHEORGHE FLORIN, domiciliat in Bucuresti, sector 6,
legitimat C.E.C.C.A.R. Filiala Bucuresti, carnet

46171N2013, inregistrat la ANAF sector 6 cu nr.de identificare fiscala 3G237446.

IN CAIitAtE dE Cenzor aI ASOCIATIEI PRO-VITA PENTRU NASCUTI SI NENASCUTI - FiIiaIa
Bucuresti, prin prezentul RAPORT, aduc la cunostinta Comitetului de conducere gi pregedintetui
Asociatiei Pro Vita pentru Nascuti gi Neniscuti filiala Bucuregti principalele date privind activitatea
financiara desfasurata de Asociatie pe anul fiscal 2015 gi situafia patrimonial6 a Asociatiei la sfArgitul
anului2015:

Activitatea desfasurata de Asociatie se incadreaza in categoria fara scop patrimonral existind totugi
un stoc de marfuri (9.548|ei) pentru inceperea unei acitivitSli economice, aceasta fiind aminatd.

A. PATRIMONIUL . ACTIVELE IMOBILIZATE:
1. lmobiliziri necorporate: valoarea totala bruta cumulatd cu anii precedenti de 7.085 lei din

care 6.448lei achizi{ionate sau primite prin donafie in cursul anului 2014 a fost amortizatdin 2O1S
in totalitate, chiar in exces cu 7 lei. Astfel suma neti este -Z lei.

2. lmobilizari corporale in valoare bruti cumulata de 573.427 lei, constAnd in principal in
clddiri gi terenuri in com.Vidra, jud. llfov si echipamente de birou in vatoare de 12.353 lei. A fost
inregistrati amortizarea accelerati a clidirilor in totalitate in cursul anului, folosind contul
intermediar Decontari cu entitatile afiliate si contul de venituri 7584 ,,Venituri din subventii
pt.investifii" gi a echipamentelor partial, la acestea riminind o valoare neti de 972 lei.
lmobilizirile, constind in terenuri, clidiri de locuit gi scoali au fost primite de Asociatie in cursul
anului 2013 conform contractului de donatie autentificat cu nr.1841 / 09.08.2013 in valoare totala
de 561 .074 lei 9i nu au fost amortizate deloc de la achizilie, nefiind utilizate decit in 2015 cand au
fost si amortizate prin inregistrarea lunara a subvenfiei (dona!iei).

3. lmobilizari financiare in valoare de 2.269|ei constau in 5 actiuni nominative (numerotate
de la 1619|a 1623) la SC'NASUL, PRIETENII DE PRETUTINDENI SIASOC|ATI|'SA in data de
25.06.2012. ln toati aceasti perioada nu au fost incasate dividende din aceasta investi[ie.

B. PATRIMONIUL - ACTIVELE CIRCULANTE:

1. Stocuri: valoarea neti cumulata a stocului este de 9.548,20lei din care obiecte de
inventar de 5.285 lei la valoarea de intrare - folosite pentru sediul Asocia[iei din str.
Branduselor sau la asezamantul din Valea Pdrului. O parte din obiectele de inventar
reprezinti ci(i, in sumd de 266 lei. Fa[d de anul trecut valoarea totali a scizut cu 8.445,3g
lei aferenli obiectelor de inventar date in folosin!5 ?n cursul anului. Au fost primite inci din
cursul anului 2012 mdffuri constind in materiale promo[ionale in valoare de 2.542,63 lei cu
intentia de a fivalorificate prin un magazin on-line, intenlie care nu s-a materializat inci.

2. Creante: valoarea totali de 4.355,66 lei este compusa din urmatoarele sume:
- 3.254|ei de recuperat de la fondul national unic de asiguriri sociale de sandtate - concedii
medicale pentru care s-au depus cereri de deContare inca din trim 1 2012 si cerere de
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revenire ]n 2016; o parte din sumele de recuperat au fost acoperite de contributia lunari
datoratd pe gtatele de salarii, insi din 2A14 aceasta compensare nu s-a maificut, in speranla
unei decontiri, care tot intAzie datoritd CASMB;
- 152lei plati[i in avans la impozitul pe venitul din salarii;
- 894 lei de recuperat - reprezinta garantii pentru participarea concurentului Aristide Necula
in "Maratonul Nisipului" - platitiin 2013 cdtre organizatoriifrancezi.

lnvestitii financiare - in valoare de 49.757 lei reprezinti titluri de plasament la fondul de
investitii Raifeissen Plus. Fata de anul 2014 soldul economiilor a scazut cu 683 lei.

Gasa si conturi la binciin lei in valoare de22.170 lei, din care 20.420 in trei conturi bancare
gi 1750 lei lichiditdfiin cassa. Sumele in valuti sunt zero la sfdrgitulanului20l5

C. CHELTUIELI lN AVANS - Nu s-au operat cheltuieli in avans pe anulfiscal 2015.

D. DATORII PE TERMEN SCURT: in valoare totala de 28.580 lei se clasifici astfel:
- datorii la furnizori in valoare de 1.388 lei;

- datorii cdtre salariatii (pregedintele mandatar) 1.000 lei

- impozite privind salariile in valoare de 1.525 lei - aferenti decembrie;
― crednarea AsociaJei de

de 26.1 92 1ei:

Datoriile totale (pe termen scurt) au crescut cu 9.279lei fa[d de anul 2014. Ca urmare a dirii in
folosinti a clddirii gi terenurilor donate de , datoriile pe

termen lung care acopereau donalia s-au lichidat.
E. DEFICIT / EXCEDENT: ln anul fiscal 2015 Asociatia Pro-Vita pentru Nascutisi Nenascuti filiala

din Bucuregfi a inregistrat un deficit de 9.579,6 lei. Acesta este mai mic decat cel de 46.360 lei

din 2014 si reprezinti al treilea an cu deficit al Asocialiei.

ANALIZA ACTIVI丁

VENITURILE se clasifici in:
Venituri din donatii, din sponsorizar| din contributiile membrilor fondatori, din alte activiti[i fara

scop lucrativ, venituri din dobanzi si diferente de curs valutar
1. Venituri din donalii - in valoare de 82.842 lei (in scidere fati de 2014) au rezultat din

incasirile in conturile la binci ale Asociatiei si platite de donatori persoane fizice gi juridice,

simpatizanli ai principiilor gi ac{iunilor in derulare ale Asociatiei.
2. Venituri din sponsorizdri Tn valoare de 214.965 lei (in cregtere fafi de 2014) au rezultat din

incasarile in conturile asociatiei; au fost platite de sponsori in urma unor contracte de
sponsorizare pentru d iferite desti nati i astfel :

- Pentru activitdti curente specifice Asocialiei de la diversi sponsori
- De la Antena Grup pentru achizifia de p6ine, in valoare de
- Dela
- Sponsor pentru Asezamantul Giurgiu
- lncasari de la cetifeni conf.art.84 (2) Cod Fiscal prin redirectionarea a 2o/o din impozitul pe

venitul Persoanelor Fizice catre o cauza sociala/Asociatie fara scop patrimonial 12.502\ei
3. Alte venituri din exploatare total 567.007,31 lei

3.

4.

Venituri din despagubiri primite de la societati de asigurare
Venituri din retratarea activelor imobilizate primite ca donatie
Venituri din diferente favorabile de curs valutar

4. Venituri aferente Proiectului de modificare a Constitutiei
- Dela
TOTAL VENITURI : 864.814 LEl, din care venituri ale activitatii curente
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: soldul final al datoriei in valoare
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ANALIZA CHELTUIELILOR efectuate in cursul an 2015 in valoare totala de 874.392 lei sunt
clasificate in:

l. Cheltuielile de functionare ale Asociatieiin valoare totalS de87.022,4|ei clasificate in:
- Cheltuieli privind materiale consumabile, piese de schimb, materiale nestocate, energia si apa,

intretinere gi reparalii, chirii, comisioane pentru servicii, protocol in relaliile cu sponsori si la
sediul din strada Branduselor, transport, telecomunicafii, servicii prestate de terti, servicii gi

comisioane bancare: 41.605,6 lei din care:
o telecomunicatii gigizduire web 12.206,4\ei
o Servicii bancare 2.561,8 lei
o Chirie, utilitati, reparatii, intretinere / comision sediu 11.388,5 lei
o Transport (fara volunari) 2.712,1 lei
o Protocol, inclusiv sediu 2.818,3\ei
o Promovare 1.336,5 lei
o Alte servicii terfi 7.629,21ei
o Comisioane tichete de mas5 214,9 lei
o Materiale curilenie, nestocate 737,81ei

- Cheltuieli de formare profesionala 6.416,0 lei
- Cheltuieli privind salariile, inclusiv impozite gi contributii sociale 20.292,01ei
- Cheltuiala cu pensia facultativi pregedinte mandatar 1.800,0 lei

- Cheltuieli privind deplasari in tara si strainatafe in valoare totala de 16.827,1 lei, din care

: 3:3i::::l lt:ir,[#ni:;arede ,:::!i"i
- Cheltuieli cu diferen[ele de curs valutar 14,9 lei

- Cheltuieli cu despigubiri, penalitS! 66,8lei

ll. Amortizarea mijloacelor fixe intrate prin donalie, coresp cu venitul din donatie 570.624,5\ei

lll. Cheltuieli privind ajutoare umanitare, sponsoriziri gi proiectele PVB in valoare totald de

216.7 45,1 lei clasificate in:

sponsorizare pt. AgezimTntul Sfintii Arhangheli - Giurgiu
sponsorizare pentru Asocia[ia Darul Sunetului
intermedierea donalieide pAine cdtre Agez. Social Vdleni de Munte

sponsorizare pentru tratament copil -
sponsorizare
sponsorizare Asociatia Tinerii de Azi
Ajutor umanitar copil
Ajutor umanitar
Ajutor umanitar
Ajutor umanitar
Proiect,,Mame in dificultate"
Proiect ,,Startup"
Transportul voluntarilor in diverse proiecte

Conferinf5 - educatia sexuali a copiilor

lV Cheltuieli pentru Proiectul de Modificare a Constitutiei

43.572,1\ei
30.100,0lei
57.014,4\ei
26.986,9lei
13.492,0lei
2.2OO,Olei

12.960,0lei
7.140,0 lei

500,0|ei
200,0lei

14.499,0|ei
1.850,0 lei
1.170,0lei

785,5 lei

4.275,2\ei
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Rezultatul activitiitii firi scop Iucrativ din anul 2014 a fost calculat ca DEFICIT adici o

pierdere bruti de 9.579 lei, in scidere fa[i de pierderea ActivitS[ii fdrd scop lucrativ (AFSL) a anului

2014, care s-a situat la 46.360 lei. Suma deficitului nu include donatia de imobile primiti de la
Funda(ia R.C.A deoarece suma acestei dona[ii este trecuta in mod egal pe venituri gi pe cheltuieli.

Ca o concluzie a acestui raport 9i ca o sugestie pentru intocmirea bugetului de venituri gi cheltuieli
pentru anul 2016 am stabilit urmitoarele puncte, recomandate in aten[ia membrilor gi al Comitetului

Executiv al Filialei:
- organizarea activitdfii pe proprietatea din com.Vidra, pentru ca aceasta si devini o unitate

generatoare de venit gi / sau de beneficii umanitare pentru Asocia[ie gi pentru destinatarii

sociali. Daca nu se va folosi este posibilS vinderea proprietSfii.

- minimizarea cheltuielilor judiciare pentru procesele Asocia[iei gi ale mamelor ajutate de

aceasta (ex. ), tinand cont ca onorariile mari ale avcatilor nu sunt o garantie

pentru castigarea proceselor. De asemenea unele cauze ar trebui analizate din punct de
vedere al oportunitatii implicarii Asociatiei.

- reducerea cheltuielilor cu sponsorizdrile pentru entitS[ile care nu au scopuri similare Asocia[iei,

adicd lobby pro-viati.

Acest Raport a fost intocmit in luna decembrie 2016 gi a fost prezentat conduceriiAsociatiei, urmand

a fi supus analizei si comentariilor in cadrul Adunirii Generale a Membrilor Filialei Bucuresti din anul

2A16, lmpreuni cu situa[iile financiare inchieiate la 31.12.2015. Cenzorul i9i asumi rispunderea
pentru opiniile exprimate asupra situa[iei patrimoniale gi a contului de venituri gi cheltuieli ale Filialei

Bucuregti, doregte ca aceste opinii sd fie luate in calcul la stabilirea Strategiei gi a Bugetului de

venituri gi cheltuieli pentru anul 2016 9i poate fi invitat la Adunarea Generali.

Semnat azi16-dec…2016

Gheorghe Florin, expert contabil
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