
Raportul anual al Cenzorului Asociației AITA pentru anul 2018 

 

Activitatea Cenzorului in perioada raportata a fost reglementata conform 

statutului Asociației AITA. 

In conformitate cu prevederile Statutului, cenzorul exercita controlul asupra 

gestiunii Asociației AITA, inclusiv, controlează activitatea economico-financiara a 

Asociației AITA după încheierea exercițiului financiar, verifica situațiile 

financiare, participă la inventarierea bunurilor Asociației AITA, efectuează alte 

controale la cererea membrilor asociați. 

Activitatea cenzorului pe perioada raportata a anului 2018 a fost acceptabila, la 

verificarea situațiilor economico - financiare, si activelor primare si a activelor. 

Asociația pe perioada anului 2018 a activat in mod normal si bine. 

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 a fost aprobat în modul stabilit. 

Președintele, Consiliul AITA, Directoratul Asociației AITA, si colectivul de 

angajați respectă prevederile Statutului. 

Astfel pot sa vă comunic că s-a efectuat următoarele activități: 

Participarea la inventarierea totala a bunurilor Asociației AITA care a avut loc in 

perioada 15.11.2018-31.12.2018. Pot sa menționez că în cadrul efectuării 

inventarierii nu au fost depistate nereguli. 

Participarea la Ședințele Consiliului AITA. Verificarea situațiilor financiare 

încheiat la 31.12.2018 si a raportului privind executarea bugetului de venituri si 

cheltuieli pentru anul 2018 in cadrul controlului selective am verificat documentele 

contabile, primare, registre contabile. La momentul controlului nu am depistat 

încălcări. 

Verificarea executării bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018. 

Participarea la petrecerea auditului situațiilor financiare pentru anul 2018. 

Din primele de asigurare restituite Asociației AITA sa reținut suma de 

aproximativ 115000 franci pentru prejudiciile care au fost aduse de AITA către 

IRU. 

Concluzii si recomandări. 

Cu privire la situațiile financiarele a Asociației AITA încheiat la 31.12.2018 

constat că situațiile financiare anuale au fost întocmite cu respectarea legislației in 

vigoare, cu Standardele Naționale de Contabilitate, Indicațiile metodice privind 

particularitățile contabilității in organizațiile necomerciale si recomand Adunării 

Generale să aprobe situațiile financiare. 

Recomand Consiliului Asociației revizuirea bugetului de venituri si cheltuieli 

pentru anul 2019 în partea ce ţine de majorarea fondului de salarizare. 

Recomand de a elabora o politica de depreciere a activelor financiare, elaborarea 

unor instrumente financiare pentru întreprinderile înfiinţate de Asociaţia AITA  

care nu au generat dividende pe parcursul ultimilor 3 ani. 

Recomand Consiliului AITA pentru a studia toate aspectele de schimbări in  

Statutul Asociației AITA.   

 

Cu respect  

Cenzorul AITA                                     Elena LIVADARU 


