
                                    COMISIA DE CENZORI

RAPORT PRIVIND GESTIUNEA UAP DIN ROMÂNIA

conducerea evidenței contabile și întocmirea bilanțurilor contabil și a
contului rezultatului exercițiilor anuale

pentru mandatul extins prin votul Adunării Generale din
iulie 2017

În  conformitate  cu  Statutul  UAP  din  România,  regulamentul  propriu  de

funcționare și mandatul încredințat de către Adunarea Generală, Comisia de Cenzori a

verificat constant modul de administrare a UAP, modul în care a fost respectat statutul

Uniunii, hotărârile adoptate de Adunarea Generală a membrilor UAP și actele normative

în  vigoare,  eficiența  gospodăririi  patrimoniului  și  corectitudinea  situațiilor  financiare

întocmite. 

Misiunea  de  audit  statutar-cenzorial  s-a  efectuat  pe  bază  de  sondaje  și  prin

participare  activă  la  ședințele  Consiliului  Director.  Conturile  anuale  au fost  întocmite

respectându-se  regulile  și  metodele  contabile  general  admise,  sub  responsabilitatea

conducerii Uniunii. Rezultatele înregistrate de către UAP au fost raportate în situațiile

financiare anuale (bilanț contabil, cont de rezultat al exercițiului, politici contabile și note

explicative la situațiile financiare – în conformitate cu OMFP 65/2015) și sunt prezentate

Adunării Generale fiind și anexe la prezentul raport.

Operațiunile  s-au  înregistrat  cronologic  și  sistematic  în  evidența  contabilă

(nedescoperindu-se nici o abatere în acest sens), având la bază documente pentru fiecare

tip de cheltuieli, drepturi, obligații de plată, evoluția veniturilor și stabilirea rezultatelor.

Rulajele din conturi sunt reflectate corect în balanțele de verificare lunare, efectuîndu-se
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în acest sens sondaje pentru fiecare lună din anul supus analizei. Sondajele efectuate nu

au surprins aspecte de neconcordanță între evidențele analitice și sintetice.

Întocmirea  bilanțurilor  contabile  s-a  făcut  pe  baza  balanței  de  verificare  a

conturilor sintetice respectându-se normele metodologice elaborate de MFP referitoare la

închiderea  conturilor,  întocmirea,  verificarea  și  centralizarea  bilanțurilor  contabile,

respectarea prevederilor Legii contabilității și a planului de conturi utilizat de entități.

În  ceea  ce  privește  perioadele  analizate,  menționăm  că  UAP  din  România  a

desfășurat  activități  specifice  profesionale,  a realizat  încasări,  plăți  și  plasamente  prin

conturile  deschise  la  bănci,  dar  și  încasări  și  plăți  prin  caseria  proprie.  Din  analiza

soldurilor de casă și bancă, nu au reieșit diferențe între faptic și scriptic.

Rezultatele exercițiilor încheiate au fost stabilite pe baza datelor din contabilitate

și  reprezintă  diferența  dintre  veniturile  și  cheltuielile  efectuate  pentru  bunul  mers  al

activității  Uniunii.  Este  de menționat  că pierderea,  alta  decât  cea  de natură  scriptică,

rezultată din amortizări, este cauzată de datoriile nerambursate ale artiștilor și de plățile

făcute pentru artiști, obligatoriu în avans, pentru impozite, taxe locale și utilități. 

Comisia de Cenzori certifică, prin prezentul raport, datele din bilanțurile contabile

și anexele lor. 

Raportul a fost întocmit în 2 exemplare originale, pentru fiecare parte.

Președinte al Comisiei de Cenzori,

Gheorghe Pogan

 5 octombrie 2022
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