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RAPORT 

de verificare si certificare a situatiei financiare anuale 

 intocmite de Federatia Romana de Go 

 

Subsemnata Dragusinoiu Ioana in calitate de cenzor al Federatiei  Romane de Go am procedat la 

verificarea balanţei contabile si bilantului contabil, întocmite la 31 decembrie 2021, sub responsabilitate 

aconducerii organizaţiei în conformitate cu prevederile Legiicontabilităţii nr. 82 din 1991, modificată şi 

completată. 

 

Pe parcursul anului, cenzorul nu a efectuat verificări prin sondaj. 

 

1. PREZENTAREA FEDERAŢIEI 

 

Sediul social este situat în . str.Calea Piscului nr 10 sect 4  

 

Prezentareaactivităţii 

Federația Română de Go este o structură sportivă de drept privat reorganizată în baza Legii nr. 

69/2000, avand ca activitate principala ,, Alte activitati sportive,, – cod CAEN 9319, având CIF 22045364 

Resursele financiare ale Federaţiei sunt constituite din venituri proprii , fara a avea venituri de la bugetul 

de stat prin Ministerul Tineretului şi Sportului. 

Misiunea de audit statutar-cenzorial s-a efectuat pe baza de sondaje. Conturile anuale au fost 

intocmite cu respectarea regulilor si metodelor contabile general admise, sub responsabilitatea conducerii 

asociatiei. Rezultatele inregistrate de catre federatie au fost raportate de catre adminstratori in situatiile 

financiare ale anului 2021 si sunt anexate la prezentul raport. 

Operaţiunile s-au înregistrat cronologic si sistematic in evidenta contabila (nedescoperindu-se nici 

o abatere in acest sens), având la baza documente pentru fiecare fel de cheltuieli, drepturi, obligaţii de 

plata, evoluţia veniturilor si stabilirea rezultatelor. Rulajele din conturi sunt reflectate corect in balanţele 

de verificare lunare, efectuându-se in acest sens sondaje pentru fiecare luna din anul supus analizei. 

Sondajele efectuate de Cenzor nu a surprins aspecte de neconcordanta intre evidentele analitice si 

sintetice, la fel ca si in anii anteriori. 

Întocmirea bilanţului contabil s-a făcut pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice cu 

respectarea normelor metodologice elaborate de M.F.P., referitoare la închiderea conturilor, întocmirea, 

verificarea si centralizarea bilanţurilor contabile ale federatiei, precum si cu respectarea prevederilor 

„Legii contabilităţii” nr. 82/1991, OMFP 3103/2017 si  "Planului de conturi” utilizat de aceste entitati, 
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In ceea ce priveşte perioada analizata, menţionez ca Federatia Romana de Go a desfăşurat in anul 

analizat activitati ale organizatiilor profesionale, a realizat încasări si prin conturile deschise la  bănci.  

În urma verificăriilor efectuate au rezultat următoarele 

SITUAŢIA PATRIMONIULUI 

 

Schematic patrimoniul Federației Române de Go de la 31.12.2021 se prezintă astfel:   

 

A C T I V P A S I V 

Activ imobilizat                                                              0 

 

Capital                                                                    0 

 

Stocuri                                                                           12.785   

 

Datorii                                                                     16186 

Creanţe                                                                           1015 

 

Venituri în avans                                                         0 

Trezorerie 

11.923 

Rezultat Reportat                                                 17.218 

Cheltuieli in avans  

0 

Deficit                                                                 -7681 

25.723 25.723 

 

      SITUATIA CREANTELOR SI A DATORIILOR :  

 

In balanta federatiei, furnizorii, clientii, creditorii si debitorii sunt evidentiati pe analitice. Situatia lor se 

prezinta astfel: 

Sold Furnizori :4.611-Soldurile initiale ce au fost preluate la 01.01.2021 nu sunt evidentiate in analiti. 

Recomand verificarea componentei soldului initial  

Sold Clienti : 0 

Sold Debitori  :997 lei -Soldurile initiale ce au fost preluate la 01.01.2021 nu sunt evidentiate in analiti. 

Recomand verificarea componentei soldului initial 

Sold Creditori : 9.618 lei -Soldurile initiale ce au fost preluate la 01.01.2021 nu sunt evidentiate in analiti. 

Recomand verificarea componentei soldului initial 

 

VENITURI ŞI CHELTUIELI 

 

În anul 2021 Federația Română Go a realizat venituri in cuantum de 89.052  lei, din care : 

-venituri din subventie- MTS                                  75.000    lei 
-venituri din taxe si cotizatii                                    13.880    lei 
-venituri din dif de curs valutar                                   172      lei 
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În anul 2021 Federația Română de Go a efectuat cheltuieli totale în sumă de 96.733 lei. Situaţia 

cheltuielilor, pe elemente de cheltuieli, în perioada analizată se prezintă astfel:   

 

CHELTUIELI  2021 Pondere 

Cheltuieli privind comisioanele 

bancare  1.259 1.30% 

Cheltuieli privind activitatea 

sportiva 37.865 39.14% 

Salarii 51.573 53.31% 

Cheltuieli financiare 32 <1% 

Amortizare 0 0 

Alte cheltuieli  6.004 6.2% 

TOTAL 96.733 
100% 

   
 

 

Rezultatele financiare ale Federaţiei (venituri – cheltuieli) au fost următoarele: 

-  2021 = deficit 7.681 lei  

Rezultatul financiar se calculează ca diferenţă între veniturile realizate şi cheltuielile efectuate. În 

cazul în care veniturile sunt mai mici decat cheltuielile rezultatul financiar apare sub formă de deficit de 

surse.  

 

Deficitul total la 31.12.2021 cu care se înregistrează Federatia este  de 7.681 lei. 

 

Cenzorul certifica prin prezentul raport,  datele  din Bilanţul Contabil si Anexele sale, încheiat pe 

anul 2021. Raportul a fost întocmit in 2 exemplare originale, pentru fiecare parte. 

 

 

 

 

Cenzor al Federatiei Romane de Go  

 

Ioana Dragusinoiu 

 

 


