
RA PORT
privind auditarea raportului financiar la

Centrul pentru Jurnalism Independent

Pentru Perioada anului 2012

In conformitate cu contractul N,.23/p ain 0 2 uo' \Cl Z si in baza licentei de audit A MII

nr. 03gg40 din 13.06.2012, Compania de audit "Runat-Audit" SRL a efectuat auditul raportului

financiar la Centrul pentru Jurnalism,lndependent pentru perioada ianuarie-decembrie 2012'

F orma or ganizatotico -j uridica - As o ciatie Ob steasca'
l

Adresa Juridica: Republica Moldova MD-2009, mun' chisinau, str' Sciusev 53'

centrul pentru Jurnalism Independent este inregis tratra Ministerul Justitiei al Republicii Moldova,

certificat de inregistrare Nr'0785 din 19'11'1998'

Codul Fiscal 100962000047 9

La datacontrolului centrul pentru Jurnalism Independent dispune de conturi bancare deschise la

BC "Victoriabank"SA.

In perioada supusa auditului responsabili de activitatea financiar -economica cu dreptul de a semna

documente financiare si bancare au fost:

Directorul General - Gogu Nadejda

Director economic -Maximenco Angela

Noi am exercitat auditul rapoartului financiar anexat si preg[tit in conformitate cu prevederile

legisra{iei fiscare ale centrul pentru Jurnalism Independent pentru anul 2012 si Responsabilitatea

pentru aceste rapoarte o poarti conducerea Centrul pentru Jurnalism Independent'

Responsabilitatea noastra constd in exprimarea opiniei asupla acestor rapoarte financiare in

baza audttr.rrui exercitat. Auditur a fost exercitat in conformitate cu Standardele Na{ionale de

Audit. Auditul a fbst planificat 9i exercitat in scopul oblinerii asigurdrii rezonabile cd raportul

financiar nu conline denatur'ri semnificative si ca centrur pentru Jurnalism Independent a respectat
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cerirrtele sec{iunilor corespunz[toare ale contrabtului Auditul include examinarea, in baza

testdrii. a dovezilor ce confirmd datele listei gi dezvdluirea informaliei' Auditul de asemenea

include evaluarea principiilor contabilitdlii utilizate qi analiza estimdrilor contabile considerabile

determinate de conducere, precum qi evaluare aprezentdrii generale a listei' Noi considetdm '

cd auditul exercitat nu asigurd o bazd'suficientd pentru exprimarea opiniei noastre'

Dupd opinia noastr6:

rapoartele financiare ne oferd o imagine veridicd gi completd despre situalia financiard a centrul

pentru Jurnalism Independent la 01 ianuarie2013, fluxul mijloacelor baneqti ale acestuia pentru

perioada supusa auditului in conformitate cu Standartele Nationale de contabilitate. Rapoartele

financiare, de asemenea, corespund cerin{elor Standartele Nationale de contabilitate si politicii de

contabilitate aprobata la societate .

(a) la 31 decemb rie 2012 Centrul Independent de Jumalism a respectat, in toate aspectele

semnifrcative, cerintele secliunilor corespurrzdtoare ale contractului menlionat mai sus in ceea ce

priveqte contabilitatea qi raportarea financiard'

Starea generala a evidentei contabile

Evidenta contabila la Centrul pentru Jurnalism Independent pe perioada ianuarie - decembrie2}r2

a fost efectuata conform legislatiei in vigoare si anume s-a tinut cont in toate aspectele de:

Legeacontabilitatnnr.426-XIII adoptata de Parlamentul Republicii Moldova la4 aprilie 1995:

Standardele Nationale Contabile si Planul de conturi contabile adoptate prin Ordinul Ne 174 din 25

decembrie 1997 siintrate in vigoare de la 01 ianuarie 1998.

Evidenta contabila este comput erizata conform Planului de Conturi Contabile. Auditul a fost

efectuat conform urmatorului plan de audit:

- activelor pe termen lung

- activelor curente

- datoriilor pe termen scurt

- finantari si cheltuieli

- deciaratiilor fi scale.



Tinem sa mentionarn, carapoartele financiare ale Centrul pentru Jumalism Independent, cu exceptia

Raportului privind fluxul mijloacelor banesti, se intocmesc in baza metodei specializarii exercitiilor

(calcularii).

Verificarea corectitudinii reflectarii in bilantul contabil a

actiivelor nemateriale

Active nemateriale in bilantul contabil a intreprinderii sunt la valoarea de bilant, care constituie

37 5g7lei si sunt activele , care nu imbracd formd materiald,, controlate de intreprindere qi utlhzate

mai mult de un an in activitatea comerciald qi alte activitdli, precum qi in scopuri administrative.

Valoarea de intrare constituie 623 089 lei.

Amortizarea se reflecta in contabilitate prin repartizarea sistematicd a valorii activului

nematerial in decursul intreeii durate de exploatare utild a acestuia.

Verificarea corectitudinii reflectarii in bilantul contabil a

activelor materiale pe termen lung

Constatarea activelor materiale pe termen lung, determinarea valorii de intrare, valorii de bilant si

valorii ramase a acestora, precum si a duratelor de functionare utila; calcularea uzurii mijloacelor fixe;

reflectarea diminuarii valorii de bilant si a iesirii activelor materiale pe termen lung sunt efectuate

conform S.N.C. 16 "Contabilitatea activelor materiale pe termen lung"'

La intreprindere obiectul constatat ca activ material pe termen lung este evaluat la valoarea de intrare

a acestuia, care consta din valoarea de cumparare, taxele vamale, valoarea serviciilor pentru

procedurile vamale, impozitele prevazute de legislatie ( cu exceptia irnpozitelor recuperabile ) si

consumurile aferente crearii si aducerii activului in stare de lucru.

In anul 2012 activele pe termen lung la valoarea de intrare a fost micsorata cu 79 250 lei. Micsorarea

activelor materiale pe termen lung total pe societate a avut loc din iesirea activelor materiale aflate din

exploatare, dat fiind faptul ca au fost uzate moral si fizic'

Mijloacele fixe cuprind cladirile, constructii speciale, masini si utilaje, valoarea unitara aaatora

depaseste plafonul stabilit de legislatie (1000 lei), planificate spre utilizarea pe o perioada mai mare de

un an in activitate a de baza sau utilizarea in scopuri administrative si constituie - 2 325 133 lei la

valoarea de in t rare la  01.01.13.

Valoarea de bilant al activelor materiale pe termen lung la valoarea de bilant la 0 1 .0 1 . 1 3 constituie

909 435 lei.



Calcularea uzurii mijloacelor fixe este aplicataprin metoda liniara.

Utilizind metoda liniara, marimea uzurii calculate pe toatd durata de funclionare util6 a activului se

micaoreaz6 permanent. La compartimentul contabilizarea, evidenta contabila a mijloacelor fixe si a

calculului uzurii mijloacelor fixe obiectii nu sunt'

verilicarea corectitudinii reflectarii in bilantul contabil

a stocurilor de materiale

Stocuri de materiale la 01.01.13 sunt materiale destinate pentru activitatea interna in marime de

36 063 311 lei, care s-au majorat comparativ cu 01.01 .12 cu 13 568 lei:

costul stocurilor de materiale la intreprindere cuprinde cheltuielile de achizilionare' qi alte cheltuieli

aferente aducerii stocurilor de marfuri qi materiale la locul pdstrdrii qi in starea de utilitate'

Avind un sortiment variat al stocurilor de materiale reciproc substituibile costul acestora este

determinat prin metoda costului mediu ponderat'

Evidenta creantelor si obligatiunilor

Evidenta contabila a creantelor reflecta informatia privind existenta, formarea si achitarea creantelor

cu durata mai mica de un an aferente decontarilor cu clientii.

intreprinderea isi desfasoara activitatea sa pe baza de surse de finantare cu destinatie speciala primite

conform proiectelor cit din tara, atitsi de peste hotarele Republicii Moldova. Suma finantarilor la

data de 01.01.13 constituie | 670 277 lei.

Eviderita salariului

Evidenta calcularii remunerarii muncii personalului la intreprindere se duce la contul 531. conform

legislatiei in vigoare fondul social se calcula in momentul calcularii salariului pentru perioada curenta'

pe parcursul anului z0l2 salariul a fost calculat in marime de 1 598 428 lei si respectiv calculat si

achitate defalcari in fondul social in marime de 361 638 lei.

Restante la salariul si la fondul social pentru perioada supusa auditului nu sunt' obiectii privitor la

impozitul retinut din salariu nu sunt.

Cheltuieli

consumurile si cheltuielile pentru perioada supusa auditului constituie 4 958 071 lei. Impozit pe venit

nu a fost calculat, deoarece intreprinderea a desfasurat activitate conform statutului si datorita acestui

fapt intreprinderea are statut de organtzatie non-profit'



Decontaiile cu bugetul

Pe perioada supusa auditului a fost efectuata analiza calculularii si achtarii impozitelor si taxelor

corectitudinea reflectarii acestora in evidenta contabila si in rapoartele financiare, devieri si incalcarr a

legislatiei fiscale nu au fost depistate.

Indicatorii principali reflecta situatia financiara si reala a societatii, care este reflectata in raportul

financiar de la 31 decembrie2012.

Dup6opinianoastrd, Ia 31 decembrie 2012 CentrulpentruJurnalismlndependent a respectat,

in toate aspectele semnificative, cerin{ele secJiunilor corespunzdtoare ale contractului mentionat mai

sus in ceea ce privegte contabilitatea qi raportarea financiard.

Auditor Independent,

Directorul Companiei

de Audit "Runat-Audit" S Rusu Natalia


