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RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT 

 
 
Către, 
Consiliul Director, 
Fundaţia Română pentru Copii Comunitate şi Familie 
Cluj-Napoca, România 
 
1. Raportul auditorului asupra situaţiilor financiare 

Noi am auditat situaţiile financiare ale Fundaţiei Române pentru Copii Comunitate şi 
Familie, („Fundaţia”) întocmite la 31 decembrie  2012, compuse din bilanţ, contul rezultatului 
exerciţiului precum şi notele explicative. 
Situaţiile financiare mentionate se referă la: 

• Capitaluri  totale         3.847.342  lei 
• Venituri totale    5.945.000  lei 
• Cheltuieli totale               6.653.140  lei 
• Deficit                   708.140  lei 

 

2. Responsabilitatea conducerii pentru Situaţiile financiare 

Aceste situaţii financiare sunt responsabilitatea conducerii fundaţiei şi sunt întocmite în 
conformitate cu reglementările de contabilitate aplicabile în România, respectiv  Legea 

contabilităţii nr. 82/1991, republicată (Legea 82/1991) şi O.M.E.F.  nr. 1969/2007  privind 

aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial 

(O.M.E.F. 1969/2007). Această responsabilitate include: conceperea, implementarea şi 
menţinerea unui control intern relevant pentru întocmirea şi prezentarea fidelă a situaţiilor 

financiare ce nu conţin denaturări semnificative datorate fie fraudei, fie erorii; selectarea şi 
aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea estimărilor contabile rezonabile pentru 
circumstanţele date. 

 
3. Responsabilitatea auditorului 

Responsabilitatea noastră este de a exprima o opinie asupra acestor situaţii financiare, pe baza 
auditului efectuat. Noi am efectuat auditul nostru în conformitate cu Standardele Româneşti de 
Audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România care sunt aliniate la Standardele 
Internaţionale de Audit. Aceste standarde ne cer ca noi să ne conformăm cerinţelor etice, să 
planificăm şi să efectuăm auditul în vederea obţinerii unei asigurări rezonabile că situaţiile 
financiare nu conţin denaturări semnificative. Un audit implică realizarea procedurilor necesare 
pentru obţinerea probelor de audit referitoare la sumele şi informaţiile publicate în situaţiile 
financiare. Procedurile selectate depind de raţionamentul auditorului, inclusiv evaluarea 
riscului ca situaţiile financiare să prezinte denaturări semnificative datorate fie fraudei, fie 
erorii. În respectiva evaluare a riscurilor, auditorul analizează sistemul de control intern 
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relevant pentru întocmirea şi prezentarea fidelă a situaţiilor financiare ale entităţii cu scopul de 
a planifica proceduri de audit adecvate în circumstanţele date, dar nu în scopul exprimării unei 
opinii cu privire la eficacitatea sistemului de control intern al entităţii. În cadrul unui audit se 
evaluează, de asemenea, gradul de adecvare a politicilor contabile folosite şi măsura în care 
estimările contabile elaborate de conducere sunt rezonabile, precum şi prezentarea globală a 
situaţiilor financiare. Considerăm că  auditul efectuat furnizează  o bază rezonabilă pentru 
exprimarea opiniei. 

 

4. Opinia auditorului 

 
În opinia noastră, situaţiile financiare oferă o imagine fidelă, sub toate aspectele 
semnificative, a poziţiei financiare a fundaţiei la 31 decembrie 2012 şi a rezultatelor 
activităţii sale, pentru perioada încheiată la această dată, în conformitate cu 
reglementările contabile din România, şi anume cu Legea 82/ 1991 şi O.M.E.F.  nr. 

1969/2007.   

 
5. Raportul administratorilor 

O.M.E.F. 1969/2007 solicită auditorului o opinie privind gradul de conformitate a Raportul 
administratorului cu situaţiile financiare anuale ale aceluiaşi exercitiu financiar, deşi acesta nu 
face parte din situaţiile financiare. În urma auditului efectuat nu au fost constatate necorelaţii 
între sumele menţionate în Raportul administratorului cu cele din situaţiile financiare ale 
fundaţiei  întocmite la 31 decembrie 2012. 

 
Mircea Dragoş, 
partener 
 

 
Înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din România cu nr. 719/2001 
În numele: 
 
MDA GLOBAL AUDIT   s.r.l. 
Înregistrată la Camera Auditorilor Financiari din România cu nr. 116/2001 
 
Cluj-Napoca, România 
la  29 aprilie 2013 
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