
RAPORT
de verificare qi certificare a situaJiilor financiare anuale intocmite

de Federalia Romdni de Volei la data de 31 decembrie 2019

Noi comisia de cenzori ai F.R. Volei am procedat la verificatea
situa{iilor financiare anuale ale F.R. Volei, intocmite la 31 decemb'ie 2019,
sub responsabilitatea conducerii organizaliei in conlormitate cu prevederile
[,egii contabilitdlii nr. 82 din 1991, modificarl qi completat6.

Situalia financiara anuala a F.R. Volei cuprinde:

F bilanJ
) contul rezultatului exerciliul ui
! situalia activelor imobilizate

Situatia financiara anuala a F.R. Volei a fost inchis6 conform :

F Ordinului ministrului finanlelor publice nr. 1969-2007 privind
aprobarea reglementdrilor contabile pentru persoanele juridice
fdrd scop patrimonial,

F Ordinului ministrului finan!elor publice Nr. 62 din l4 ianuarie
2009 pentru aprobarea modelului extrasului situaliilor financiare
anuale care se publicd de asociaJiile, fundaliile qi federaliile
recunoscute, potrivit legii, ca fiind de utilitate publicd,

F Ordinului ministrului finanlelor publice Nr. 2869 din 23

decembrie 2010 pentru modificarea qi completarea unor
reglement6ri contabile,

F Ordinului ministrului finantelor publice m. 1.80212014 pentru
aprobarea Reglementdrilor contabile conforme cu directivele
eu rop ene.

F Ordinului ministrului finanielor publice 3781 din 07 ianuarie
2020 privind principalele aspecte legate de intocmirea gi

depunerea situaliilor financiare anuale gi a raportdrilor contabile
' anuale ale operatorilor economici la unitdlile teritoriale ale

Ministerului Fi nantel or Publice.



De asemenea am analizar qi am verificat modul de intocmire a situaliei
financiare (bilanlului, contului rezultatului exerciliului gi a anexelor la
bilanl) precum gi corelaliile acestora cu balan!a de verificare la 31 decembrie
2019, constatdnd cI acestea au fost intocmite in conformitate cu preveclerile
legale in vigoare qi prezint6 o imagine fideld a patrimoniului unitdlii $i a
situaliei financiare potrivit datelor din contabilitate.

in opinia noastrA, situaliile financiare de raportare prezint6 in mod
corect sub toate aspectele semnificative pozilia financiarE a Federafiei
RomAne de Volei a$a cum se prezint[ la data de 31 decembrie 2019, a

rezultatelor activitdfii, precum qi a fluxurilor de numerar pentru anul 2019 qi
sunt in concordanld cu cadrul general de raportare financiard qi cu
Standardele de Contabilitate.

sinteza verificirilor efectuate este redatd in raportul detaliat de
velificare qi certificare a situaJilor financiare anuale, care a fost anexat la
exemplarul situaliilor financiare anuale, la dispozilia Federa!iei.
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