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Raportul
Comisiei de Cenzori privind intocmirea bilantului contabil si a contului
rezultatului exercitiului la 37, 7 2, 2079

Marea Lojb NationalS din Rom6nia este o asocialie constituit5 in 1r:meiul
Ordonantei Guvernului nr. 2612000 (cu modificSrile ulterioare), respectiv o persoanS
juridic5 de drept privat fErS scop patrimonial.
Persoanele juridice firE scop patrimonial de utilitate pubrlica prevEzute la aft, 1 alin.
(2) din Legea contabilitdtii nr. 821L99t, republicatS, intocmesc situatii flnanciare ianuale,
in conformitate cu Reglement5rile contabile, aprobate prin Ordinul Ministrului economiei gi
finantelor nr. L96912Q07 gi Ordinului Ministrului Finantelor F,ublice nr. L66125.0]t.2017
privind principalele aspecte legate de intocmirea gi depunerea situatiilor financiare irnuale
gi a raport5rilor anuale la unititile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.
Situatiile fi nanciare anuale cuprind:
- bilant
- contul rezultatului exercitiului financiar
- situatia activelor imobilizate pentru activitStile fErE scop patrimonial econonnic
- balanta de verificare contabil5
in realizarea competenlelor Comisia de cenzori, indeplinegte urm5toarele atribulii:
- verificd modul in care este administrat patrimoniul asor:iatiei;
- intocmegte rapoafte gi le prezinti Adunarii Generale;
- indeplinegte orice alte atributii prev5zute de statut gi stabilite de Adunarea
Generala a MLNR

Comisia de cenzori a verificat Bilantul contabil intocmit pentru exerci[iul financiar
incheiat la data de 31.12.2019, av6nd in vedere gi constatiriler f5cute urmare verillicirilor
lunare efectuate in acest an.
Din verificarea efectuatS se constati urm5toarele:
- bilanlul contabil a fost intocmit av6ndu-se in vedere prevederile legale in 'vigoare
pentru exercitiul incheiat la data de 31.L2.20L9;

-

contabilitatea asociatiei Marii Loji Nationale din Rom6nia a fost organiz:at6 gi
condus5 cu respectarea prevederilor Legii contabilit5tii nr. 82lL99t (cu modiific5rile
ulterioare), respectiv printr-un compaftiment distinct, incadrat cu personal de specialitate,
avAnd studii corespunz5toare posturilor detinute. Cu ocazia verificirilor lunare efr:ctuate
prin sondaj nu au fost semnalate aspecte care si conduc5 la denaturarea indicatorilor.
politicile contabile utilizate gi intocmirea situatiilor financiare anuale :;runt in
conformitate cu reglementirile contabile aplicabile. Situatiile financiare anuale ofer5 o
imagine fideli gi reale a pozitiei financiare, a performantelor financiare, iar contabilitatea
oferi informalii care sE permit5 cunoagterea situaliei asociatiei pe parcursul anului, in
vederea luirii deciziilor ce se impun;

-

z

.."

- preg5tirea lucr5rilor de intocmire a Bilantului contabil au ince;rut irrc6 din
trimestrul IV 2019 c6nd a fost declangat5 operatiunea de inventariere a patrinroniului
conform Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr.286112009 pentru aprobarea Normelor
privind organizarea gi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor gi
capitalurilor proprii. Rezultatele inventarierii se regisesc in procesul verbal intocrnit de
Comisia de inventariere gi reflectat ?n contabilitate;

-

bilangul contabil pentru anul 2019, impreun5 cu anexele sale, a fost intcrcmit gi
corespunde cu datele inscrise in Balanla de verificare contabilS (sinteticS sau analitic5). in

ceea ce privegte Balanla de verificare contabilS ar5tSm cE aceasta reflecti rulaiele gi
soldurile conturilor componente.
Din verificirile efectuate prin sondaj gi pe parcursul anului a rezulltat cE
tnregistr5rile contabile au fost f5cute sistematic, respectindu-se cronologia operat;iunilor,
pe bazS de documente justificative legal intocmite.

in

ceea ce privegte conlinutul Bilanlului, scoatem in eviden!5 urm5toan-.le ospra6fs;

- veniturile totale realizate in anul 2019 au fost de 8.465.762,11\ei
- cheltuielile totale realizate in anul 2019 au fost de 6.085.114.93 lei,
aferente activititi lor fE ri scop patrimonia l.

toalEr: fiind

Din verific5rile efectuate, prin sondaj, privind cheltuielile inregistrate
anului 2019 nu s-au constatat operatiuni fbri documente justiflcative legale .
Urmare activit6tii desfigurate

in

cursul

in anul 2019 s-a obtinut un excedent

de

2.380.637,32 lei, in special datorita contributiei pentru investitia in obiectivul socior:ultural
in valoare de 1.377.L62,28 lei lei, contributii care au intrat in vigoare incepa,nd cu 1 iulie
2015, dar si de excedentul realizat de fondul provita in valoare de 994.452 lei.
Situatia veniturilor si cheltuielilor pe categorii de surse pe 2019:
Explicafii
Total
Fnd. Bursier

Venituri
8.465.752
538.87i

Fnd. Provita

1.202.99(

Fnd.Obiectiv socio-cultural

1.377.162

Activitate proprie

5.346.72:

Cheltuieli
6.085.11

Re:zultat

+ 2.380.63t

561.03(

-22.15:

208.53t

+994.452
-r1.377 .162

s.315.54i

+3l.l7t

La 31.12.2019 activele imobilizate totale ale asociatiei erau de 28.LZelCl46 kei fat5
de 18.673.755 lei existente la inceputul anului. Ponderea majoritara a ace:;tor active o
constituie imobilizirile financiare in sumi de 11.562.744 precum si imobilizarilel corporale
in valoare 14.400.938 lei. Totodata activele circulante au scazut la valoarea cle 3.61.6.915
lei fata de 10.L77.750 lei cat erau la inceputul anului. tn aceasti situalie se poate iefirma

cE in anul 2019 patrimoniul asociatiei a cunoscut o modificare impoftanta a structurii
activelor ceea ce s-a reflectat in cregterea activelor corporale in care ponderea prrincipala o
reprezinta investitia in curs a obiectivului socio cultural.

*
Fafi de cele ar5tate, Comisia de cenzori supune aprob5rii

-

destinalia excedentului oblinut

in anul 2019,

:

conform propunerilor Adunarii

Generale;

-

aprobarea Bilantului contabil pe anul 2019, impreun6

depunerea acestuia la organele in drept.
Comisia de cenzori, 03.
R.

I.

Ciolca

P. Terzi

G. Goage

cu

anexele

sale,

gi
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Raportul
Comisiei Marilor Arhitecli revizori privind intocmirea bitanlului contabit
gi a contului rezultatului exerciliului la 37,72,2019

Marea Loji National5 din Rom6nia este o asocialie constituitS in temeiul
Ordonantei Guvernului nr. 2612000 (cu modificirile ulterioare), respectiv o persoani
juridici de drept privat fSrE scop patrimonial.
Persoanele juridice firE scop patrimonial de utilitate publica prev5zute la art. 1 alin.
(2) din Legea contabilit5tii nr. 821799L, republicatS, intocmesc situalii financiare anuale,
in conformitate cu Reglement5rile contabile, aprobate prin Ordinul Ministrului economiei 9i
finantelor nr. L96912007 9i Ordinului Ministrului Finanlelor Publice nr. t66l25.OL.2Ot7
privind principalele aspecte legate de intocmirea gi depunerea situaliilor financiare anuale
gi a raportirilor anuale la unitStile teritoriale ale Ministerului Finanlelor Publice.
Situagiile fi nanciare anuale cuprind:
- bilant
- contul rezultatului exercitiului financiar
- situatia activelor imobilizate pentru activit5tile f5ri scop patrimonial economic
- balanta de verificare contabilS
realizarea competenlelor Comisia Marilor Arhitecli Revizori, indeplinegte
urmitoarele atributii :
- verific5 modul in care este administrat patrimoniul asocialiei;
- intocmegte rapoarte gi le prezinti Conventului;
- indeplinegte orice alte atribulii prev5zute de statut gi stabilite de Convr:ntul MLNR
Comisia Marilor Arhitecti Revizori a verificat Bilantul contabil intor:rnit pentru
exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2019, av6nd in vedere gi constat5rile f5cute
urmare verific6rilor lunare efectuate in acest an.
Din verificarea efectuatS se constatb urmitoarele:
- Bilantul contabil a fost intocmit av6ndu-se in vedere prevederile legale in vigoare
pentru exercitiulincheiat la data de 31.12.2019;
- contabilitatea Marii Loji Nationale din Rom6nia a fost organizati gi condusd cu
respectarea prevederilor Legii contabilit6tii nr. 82lL99L (cu modific5rile ulterioare),
respectiv printr-un compartiment distinct, incadrat cu personal de specialitate, av6nd studii
corespunzEtoare posturilor detinute. Cu ocazia verificdrilor lunare efectuate prin sondaj nu
au fost semnalate aspecte care sE conducE la denaturarea indicatorilor.
- politicile contabile utilizate gi intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in
conformitate cu reglement5rile contabile aplicabile. Situatiile financiare anuale ofer6 o
imagine fidel5 gi reale a pozitiei financiare, a performanlelor financiare, iar contabilitatea
oferi informatii care sd permitS cunoagterea situaliei asocialiei pe parcursul anului, in
vederea luErii deciziilor ce se impun;

in

- preg5tirea lucr5rilor de intocmire a Bilanlului contabil au ince;rut inc6 din
trimestrul IV 2018 cAnd a fost declangat5 operaliunea de inventariere a patrimoniului
conform Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr.286L12009 pentru aprobarca Normelor
privind organizarea gi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor gi
capitalurilor proprii. Rezultatele inventarierii se regisesc in procesul verbal intocmit de
Comisia de inventariere gi reflectat in contabilitate;

-

Bilantul contabil pentru anul 2019, impreuni cu anexele sale, a fosit intocmit gi
corespunde cu datele inscrise in Balanla de verificare contabilS (sintetic5 sau analitic5). ln
ceea ce priveSte Balanta de verificare contabild ar5tim cd aceasta reflecti rulajele gi
soldurile conturilor componente.
Din verificSrile" prin sondaj, efectuate gi pe parcursul anului a rezultat cE
inregistririle contabile au fost f5cute sistematic, respectAndu-se cronologia opera[iunilor,
pe bazS de documente justificative legal intocmite.

in ceea ce privegte conlinutul Bilanlului, scoatem in eviden!5 urmbtoarele aspecte:
- veniturile totale realizate in anul 2019 au fost de 8.465.762,|L lei
- cheltuielile totale realizate in anul 2019 au fost de 6.085.114.93 lei, toate fiind
aferente activit6tilor firi scop patrimonial.

Din veriflcirile efectuate, prin sondaj, privind cheltuielile inregistrate
anului 2019 nu s-au constatat operatiuni fErE documente justificative legale .
Urmare activititii desfSgurate

in

cursul

in anul 2019 s-a obtinut un excedent

de

2,380.637,32 lei, in special datorita contributiei pentru investitia in obiectivul socio-cultural
in valoare de t.377.L62,28 lei lei, contributii care au intrat in vigoare incepand cu 1 iulie
2015, dar si de excedentul realizat de fondul provita in valoare de 994.452 lei.
Situatia veniturilor gi cheltuielilor pe categorii de surse pe 2019:
Explica{ii

Total

Venituri
8.465.752

Cheltuieli

6.085.il

Re;zultat

+ 2.380.63t

Fnd. Bursien

538.875

561.0:i(

-22.r5

Fnd. Provita

1.202.99C

208.5:it

+994.45

Fnd.Obiectiv socio-cultural

1.377 .162

Activitate proprie

5.346.72:

1-1.377

5.315.54i

.16)

+31.17t

La 3L.t2.2019 activele imobilizate totale ale asociatiei erau de 28.126 046 lei fagi
de 18.673.755 lei existente la inceputul anului. Ponderea majoritara a acestor artive o
constituie imobilizirile financiare in sum5 de 71.562.744 precum si imobilizarile corporale
in valoare 14.400.938 lei. Totodata activele circulante au scazut la valoarea de 3.616.915
lei fata de I(1.L77.750 lei cat erau la inceputul anului. tn aceasti situalie se proate afirma
c5 in anul 2019 patrimoniul asocialiei a cunoscut o modificare impoftanta a structurii
activelor ceea ce s-a reflectat in cregterea activelor corporale in care ponderea principala o
reprezinta investitia in curs a obiectivului socio cultural.

Datoriile gi creantele reflectate

in

Bilantul contabil, precum gi in Balanta de
fi lichidate in prima perioadS

verificare contabilS constituie solduri curente care urmeazS a
a anului 2019.
*(

FatE de cele arState, Comisia Marilor Arhitecti Revizori supune aprobSrii

-

destinatia excedentului obtinut

Consiliului ;

:

in anul 2018, conform propunerilor Marelui

- aprobarea Bilantului contabil pe anul 2018, impreunS cu anexele sale, gi

depunerea acestuia la organele in drept.
Comisia Marilor Arhitecti Revizori ,

I.

Ciolca

P. Terzi

G. Goage

