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În cadrul misiunii de verificare a modului de întocmire i semnare a situa iilor financiare ale
OTDR pentru exerci iul financiar 2019, am efectuat diligen ele prev zute de Standardul Profesional
nr 23 privind activitatea de cenzor emise de C.E.C.C.A.R.
Misiunea noastr a fost constituit din aprecierea procedurilor utilizate de organizatie
pentru inerea contabilit ii, precum i din punerea în aplicare a controlului documentelor
justificative, prin sondaj, examinare analitic

i interviuri cu conducerea i angaja ii acesteia.

Misiunea de verificare a modului de

întocmire i semnare a situa iilor financiare nu

constituie un audit statutar ci o certificare de cenzor.
In baza Legii nr. 96/2007 republicata si a dispozitiilor legale in vigoare referitoare la
atributiile cenzorilor, subsemnatii
NICULESCU -HARTAS Angela- Cristiana – expert contabil posesor al carnetului nr. 18907 din 2010 presedinte Comisia de Cenzori,
ENE Elena – economist – membru
MARINESCU FRUNZETTI Natalia – tehnician dentar – membru

cenzori la OTDR, numiti legal de catre Consiliul National al OTDR , am

verificat modul de

administrare a organizatiei , modul in care s-au respectat prevederile statutului organizatiei , a
hotararilor adoptate de Biroul Executiv, Consiliul National si de Adunarea Generala a OTDR,
precum si a actelor normative si interne in vigoare , eficienta cu care acestia au gospodarit intreg
patrimoniul precum si corectitudinea situatiilor financiare intocmite pentru data de 31.12.2019.
DATE INFORMATIVE
Ordinul Tehnicienilor Dentari din ROMANIA
Asociatie Profesionala infiintata anul 2007 in baza Legii nr. 96/2007 republicata, privind exercitarea
profesiei de tehnician dentar, precum si infiintarea, organizarea si functionarea OTDR
Cod unic de inregistrare

22889959
2

Ordinul Tehnicienilor Dentari din Romania
Comisia de cenzori

In perioada analizata conducerea organizatiei a fost asigurata de:
Biroul executiv OTDR - Presedinte : DOMBAI Attila -Csaba
Conducerea executiva:
Director Executiv - TOBA Daniela Cristiana
Organizarea contabilitatii OTDR este asigurata prin compartimentul propriu de contabilitate.
Atributiile

contabilului sef sunt externalizate si asigurate prin contract de prestari servicii de

catre SC FINALEX 95 SRL.
****
I.

Cu privire la bilantul contabil - formular 10

Din datele prezentate in bilant rezulta urmatoarele
A. ACTIVE IMOBILIZATE, din care
IMOBILIZARI NECORPORALE
IMOBILIZARI CORPORALE
IMOBILIZARI FINANCIARE
B. ACTIVE CIRCULANTE, din care
STOCURI
CREANTE
CASA SI CONTURI LA BANCI
INVESTITII PE TERMEN SCURT
C. CHELTUIELI IN AVANS
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PER MAI MICA DE UN AN
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE RESPECTIV DATORII CURENTE NETE
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PER.MAI MARE DE UN AN
H. PROVIZIOANE
I. VENITURI IN AVANS
J. CAPITAL SI REZERVE
I. CAPITAL SOCIAL VARSAT
II. REZERVE DIN REEVALUARE
III. REZERVE
IV. REZULTATUL REPORTAT
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR
CAPITALURI PROPRII TOTAL

lei
1.714.965
109.751
1.605.214
0
3.408.173
3.856
2.298.140
356.177
750.000
12.404
455.811
638.154
2.353.119
0
0
2.326.612
0
0
2.744.490
0
-391.371
2.353.119
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Din analiza datelor financiare, au rezultat urmatoarele aspecte :
-

ACTIVELE IMOBILIZATE totalizeaza 1.714.965 lei fata de anul precedent cand au totalizat
1.768.774 lei.

-

ACTIVELE CIRCULANTE totalizeaza 3.408.173 lei, fata de anul precedent cand au totalizat
3.401.685 lei. Evolutii semnificative de remarcat :
o Au crescut creantele de incasat (+413 mii lei, +22 %)
o In schimb, au scazut disponibilitatile in conturile de trezorerie: plasamente financiare si
conturi curente (-409 mii lei, -27%)

-

Datoriile ce trebuiesc achitate intr-o perioada de pana la un an totalizeaza 455.811 lei fata
de 523.708 lei la sfarsitul anului precedent. Scaderea semnificativa se datoreaza diminuarii
datoriilor catre furnizori.

II.

Cu privire la contul de rezultat la exercitiului- formular 20
Din acest formular al situatiilor financiare (care corespunde cu datele evidentei contabile si

cu ultima balanta de verificare incheiata la 31.12.2019), reiese ca organizatia a realizat un deficit
net de 391.371 lei.
Contul de rezultat este intocmit pe baza datelor din contabilitate privind perioada de
raportare.
Din analiza efectuata asupra datelor inregistrate in evidenta contabila s-au obtinut
urmatoarele rezultate:
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Exercitiul financiar
2018
2.924.044

Exercitiul financiar
2019
3.184.608

Chelt din activitati fara scop patrimonial

3.612.524

3.689.330

Execedent/Deficit activitati fara scop patrimonial

-688.480

-504.722

Venituri din activitati economice

115.170

121.287

7.234

7.936

107.936

113.351

Venituri TOTALE

3.039.214

3.305.895

Cheltuieli TOTALE

3.619.758

3.697.266

Excedent/Deficit

-580.544

-391.371

Denumire
Venituri din activitati fara scop patrimonial

Chelt din activitati economice
Execedent/Deficit activitati economice

Din verificarea si analiza contului de rezultat pentru exercitiul financiar incheiat, au relevanta
urmatoarele aspecte semnificative:
•

fata de anul precedent, au crescut atat veniturile din activitatile fara scop patrimonial(+9
%), cat si veniturile din activitatile economice(+5%);

•

cresterea veniturilor realizate in conditiile unor cheltuieli relativ constante, a determinat o
ameliorare a rezultatului exercitiuluifinanciar 2019 fata de cel precedent cu + 189.173lei

III.
1.

Cu privire la contabilitatea organizatiei
In ceea ce prive te perioada analizata, men ionam ca OTDR, a desf urat in anul

2019, atat activitati fara scop patrimonial, cat si activitati economice. A realizat încas ri , pla i si
plasamente prin conturile deschise la b nci, dar si încas ri si pla i prin casieria proprie. Din
verificarile periodice facute (inventarieri inopinante - procese verbale depuse la dosarul comisiei de
cenzori), nu au reie it diferen e intre soldurile faptice si scriptice de numerar.
2.

Organizatia conduce registrele obligatorii in corelare cu prevederile normelor

contabile. Operatiunile economico-financiare privind perioada incheiata au fost consemnate in
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documente justificative , intocmite in momentul efectuarii acestora si inregistrate in contabilitatea
OTDR.
3.

Bilantul contabil la 31.12.2019 a fost intocmit in baza Registrului Cartea Mare si a

balantei sintetice de verificare, document ce a fost utilizat pentru verificarea soldurilor conturilor
din situatiile financiare intocmite cat si pentru verificarea veniturilor si cheltuielilor inscrise in
Contul de rezultat intocmit pentru aceasta data. Verificarile efectuate, prin sondaj, au evidentiat
faptul ca datele din balanta de verificare sintetica, corespund cu cele inscrise in situatiile financiare,
ceea ce da siguranta ca bilantul la 31.12.2019 nu comporta neconcordante.
4.

Soldurile conturilor anuale au fost stabilite sub responsabilitatea conducerii

organizatiei, in corelare cu rezultatele inventarierii anuale. Inventarierea patrimoniala la 31.12.2019
s-a efectuat cu respectarea prevederilor Ordinului 2861/2009si Legii contabilitaii. Fata de cele
prezentate ne exprimam opinia ca aceste conturi dau o imagine fidela bilantului contabil, a contului
de rezultat la 31.12.2019.
5.

Opera iunile în cursul anului 2019 s-au înregistrat cronologic si sistematic in evidenta

contabila, având la baza documente pentru fiecare fel de cheltuieli, drepturi, obliga ii de plata,
evolu ia veniturilor si stabilirea rezultatelor. Rulajele din conturi sunt reflectate corect in balan ele
de verificare lunare, efectuându-se in acest sens sondaje pentru fiecare luna din anul supus analizei.
Sondajele efectuate de Comisia de Cenzori nu au surprins aspecte de neconcordanta intre
evidentele analitice si sintetice.

6.

Operatiunile cu valori banesti s-au efectuat respectandu-se disciplina operatiunilor

cu numerar, intocmindu-se documentele prevazute de reglementarile in domeniu si au fost
inregistrate cronologic in registrul de casa.

7.

Mijloacele fixe sunt tinute pe grupe si locuri de folosinta, amortizarea acestora

calculandu-se dupa metoda liniara. In cursul exercitiului financiar 2019 organizatia a facut o
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reevaluare

a

imobilizarilor

de natura cladirilor pe care le detine in patrimoniu.

Aceasta

operatiune s-a efectuat in scopul actualizarii valorii impozabile pentru taxe si impozite locale.
8.

Intocmirea bilantului contabil s-a facut pe baza balantei de verificare a conturilor

sintetice si respectarea normelor metodologice cu privire la inchiderea conturilor, intocmirea,
verificarea si centralizarea bilanturilor contabile ale societatilor comerciale, precum si cu
respectarea prevederilor „Legii contabilit ii” nr. 82/1991 republicata cu modificarile si completarile
ulterioare si OMF 3103/2017 si OMF 3781/2019. Planul de conturi utilizat este in vigoare cu
ultimele reglementari pentru organizatiile fara scop lucrativ.
9.

Misiunea de examinare statutar- cenzoriala s-a efectuat pe baza de sondaje.

Responsabilitatea Comisiei de cenzori este de a prezenta o opinie asupra acestor situatii financiare
pe baza controalelor realizate. Acestea s-au efectuat in conformitate cu Standardul Profesional nr
23 privind activitatea de cenzor emise de C.E.C.C.A.R.
10.

Conturile anuale au fost intocmite cu respectarea regulilor si metodelor contabile

general admise, sub responsabilitatea conducerii organizatiei. Rezultatele inregistrate au fost
raportate de catre presedintele organizatiei in situatiile financiare la 31.12.2019 (bilant contabil,
cont de rezultat,) si sunt anexate la prezentul raport.

***

In opinia noastra situatiile financiare prezinta o imagine fidela a pozitiei financiare, pentru
exercitiul incheiat la data de 31.12.2019, in conformitate cu OMF 10/2019, Legea contabilitatii nr.
82/1991R cu modificarile si completarile ulterioare.
Am examinat informatiile furnizate in cadrul Raportului Presedintelui OTDR si a gradului de
conformitate a acestuia cu situatiile financiare la data de 31.12.2019..
Noi consideram ca Raportul este conform cu situatiile financiare la data de 31.12.2019, si reflecta o
imagine fidela a patrimoniului entitatii.
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OTDR – AGN ordinara din 24.04.2020

MODEL

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA - AGN a OTDR din 24.04.2020
Fata

Ordinea de zi a AGN a OTDR din 24.04.2020
1) Aprobarea Situatiilor financiare 2019 (Bilant, Contul
rezultatului exercitiului,Raportul de gestiune al Presedintelui,
Raportul Comisiei de cenzori la 31.12.2019)

Votul (se va completa de
REPREZENTANT, prin marcarea cu X,
dupa caz)
Pentru

Impotriva

Abtinere

NUME SI PRENUME (cu majuscule)……………………………………………………….;
CNP_____________________________________
Judet: ________________
Semnatura ………………………………………., Data_________
vezi verso
Votul se exprima conform Convocator AGN a OTDR -24.04.2020, prin corespondenta.

Se marcheaza un

„X”

in casuta corespunzatoare optiunii de vot:

“Pentru” sau “Impotriva” sau "Abtinere".
Daca pentru punctul inscris in Buletinul de Vot se marcheaza cu „X” in mai mult de o casuta, votul respectiv va fi
considerat nul.
Daca pentru punctul inscris in Buletinul de Vot niciuna dintre casute nu este marcata cu „X”, se va considera vot
neexprimat.
Voturile exprimate pe “buletinele de vot prin corespondenta” se anuleaza pentru vicii de procedura in situatiile: sunt
ilizibile, contin optiuni contradictorii sau confuze, sunt exprimate conditionat.

Buletinul de vot prin corespondenta, in original, se introduce de catre reprezentant intr-un plic (ex:
plic autoadresat de OTDR) si se transmite de catre reprezentant, prin posta - fara costuri, sau prin
courier, la sediul central al OTDR (Sos. Iancului nr. 4B-4K, sector 2, cod postal 021723, Bucuresti) - in
asa fel incat sa fie primit/inregistrat pana la data limita de 22.04.2020 ora 11:00, respectiv pana in data
de 22.04.2020, ora 13:00- pentru a doua convocare
Informatii suplimentare cu privire la procedura de vot se pot obtine la de la Presedintii Consiliilor Judetene ale OTDR sau de
pe site www.otdr.ro.

