
4. RAPORTUL COMISIEI DE CENZORI
PRIVIND SITUATIILE FINANCIARN INTOCMITE DE

ASOCIATIA DE CARITATE DIN AR.I\IATA ROMANIEI _ CAMARAZII

Subsemnatii, Trofim Valentina, in calitate de pregedinte al Comisiei de cenzori,

Comlnescu Florina-Roxana $i Alexandrescu Petrina-Bianca, in calitate de membri ai

Comisiei de cenzori, am procedat la verificarea modului in care a fost administrat patrimoniul

$i au fost reflectate operatiunile economice in situaJiile financiare intocmite pentru activitatea

deslE$uratd in anul202l,de Asociqlia de Caritate clin Armata Rondniei CAMARAZII.

Materialul documentar prezentat de Asocictliq de Caritate din Armata Romdniei -

CAMAMZII, care a stat la baza verificarilor, constd in:

- documente doveditoare ale infiinldrii qi lunctiondrii;

- confirmarea soldurilor asocia{iei la data de 31.12.2022, emise de BCR, Sucursala lzvor;

- registrul imobilizdrilor;

- situaliile financiare anuale aferente anului 2022, dupi cum urmeazA:

- bilanl;

- contulrezultatuluiexerciliului;

- rcpafiizarcarezultatului exerciliului financiar;

- situa(ia activelor imobilizate pentru activitalile IfuA scop patrimonial;

- situatia activelor imobilizate pentru activitdtile economice.

Din onalizo malerialelor menliottole, formuldm urmdtoarele constaldfi :

- Asocialiq de Caritate din Armata Romaniei CAMAMZII s-a iff\in|at Si func(ioneazd

din anul 2008. in baza prevederilor Ordonanlei Gtlernului nr. 26/2000 cu prfuire la asociasii

;ifundalii, c\ modlficdrile qi completirile ulterioare;

- conturile anuale au fost intocnite cu respectarea regulilor gi metodelor contabile general

adnrise. sub responsabilitatea Consiliului Director al Asocialiei de Caritate din Armatct

RomAniei -CAMAMZ :

- fondurile au lost utilizate cu incadrarea in bugetul aprobat fi in stransA corela{ie cu

activitifile Ei programele aprobate;



- operatiunile econornice s-au inregistrat cronologic in eviden{a contabild. neliind

surprinse aspecte de neconcordantd intre eviden{ele analitice 9i sintetice;

- eviden(a imobilizirilor patrimoniului este tinutA intr-un registru special, iar aceasta

corespunde realitatii.

in concluzie, expdmam opinia ci patrimoniul asocia{iei este pistrat in conformitate cu

legislalia in vigoare gi a fost folosit, pe parcursul arrlJui 2022, exclusiv pcntru realizarea

obiectivelor asociaIiei.

PRE$EDINTELE COMISIEI DE CENZORI

Valentina TROFIM
Membri: !"{(

Florina- COMANES

Petrina- DRESCU
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