
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
17 februarie 2017 
 
 

 
 

Scrisoarea de Contabilitate 
 
 
 
Adresată managementului financiar al 
Institutului Teologic Adventist Cernica 
Cernica, Ilfov, Romania 

 
 

 
Am auditat Situațiile Financiare ale Institutului Teologic Adventist pentru anul financiar care s-a 
încheiat la 31 Decembrie 2015 în concordanță cu Standardele Internaționale de Audit general 
acceptate de Biserica Adventista de Ziua a Șaptea. 
 
Pe baza auditului avem următoarele observații: 
 
Evaluarea valutei aflate în conturi 
 
Evaluarea valutei aflate în conturile curente și depozite bancare dar și numerarul din casierie la 
31 decembrie 2015 a fost facuta eronat rezultand o diferenta in minus de 7.882,84 lei.  
Se recomanda mai multa atentie la evaluarea valutelor si folosirea cursului official. 
 
Stocuri 
 
Stocurile numite Carti profesori  aflate în contul 302804 , în suma de 33.020,83 lei nu este real, 
aceste stocuri fiind în realitate cheltuieli cu publicarea cartior  profesorilor 
Se recomaendă înregistrarea corectă a acestor cheltuieli și prezentarea la stocuri doar a acelor 
materiale care pot fi inventariate și care sunt destinate vânzării sau unui consum ulterior. 
 
Inventarierea fizică patrimoniului 
 
În conformitate cu Legea contabilității 82/1992 și OMFP 2861/2009 toate persoanele juridice din 
Romania sunt obligate să efectueze inventarierea patrimoniului cel puțin odata pe an cu ocazia 
închiderii exercitiului financiar la 31 decembrie. In cazul nerespectării cerintelor legale stipulate 
mai sus entitatea poate fi amendată. Resposabilitatea pentru efectuarea inventarierii revine 
administratorilor entității. 
La 31 decembrie 2015 inventarierea patrimoniului cerută de legislație nu a fost efectuată. 
Se recomandă efectuarea inventarierii anuale in conformitate cu legislatia din Romania. 
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Contabilitatea analitica a cheltuielilor 

 

Contabilitatea analitica a cheltuielilor nu corespunde naturii cheltuielilor si nici nevoi de informații 
a utilizatorilor situaţiilor financiare. Astefel în contul 602802” Cheltuieli materiale cămin ”sunt 
înregistrate materialele de contrucție folosite pentru reparațiile la locuintele profesorilor din 
campus impreună cu materialele de reparatii la caminele studențești. De asemenea manopera 
reparațiilor la vile a fost înregistratî eronat în contul 60402 ”Cheltuieli cu materiale diverse” 
aceste fiind cheltuieli cu lucrari și servicii nu cu materalele. 
Se recomanda crearea de conturi distincte pentru cheltuieli si venituri după natura şi/sau 
destinaţia lor și de asemenea titlul contului să conțina informatii clare despre continutul sau. 
 
Veniturile primite de la Conferințe 

 

Veniturile primite de la conferinte ca si alocații din zecime 6%, care constituie 73% din total 
veniturilor organizației, nu au fost inregistrate lunar, existand întarzieri de cinci sau șase luni in 
inregistrarea acestora.. 
Prin urmare situatiile financiare intermediare, lunare și trimestriale din anul 2015, au fost afectate 
de denaturări semnificative, managementul neputând sa ia deciziile corespunzatoare in urma 
analizării veniturilor si cheltuielilor. De asememnea înregistrarea acestor venituri nu are un 
document justificativ adecvat. 
Se recomandă înregistrarea tuturor tranzacțiilor în timp util pe baza unor documente justificative 
corespunzătoare în conformitate cu cerințele legale și nevoilor de informații pertinente a 
utilizatorilor situațiilor financiare. 
 
Imprumuturi solicitate 
 
În cadrul proiectului POSDRU finanţarea a fost primită ca recuperare după efectuarea 
cheltuielilor şi plata efectivă a datoriilor 
În vederea efectuării plăţii datoriilor aferente proiectului managementul organizaţiei a contractat 
împrumuturi financiare în sumă de 641,473 lei de la diverse perosane fizice şi juridice. 
Prin contractarea împrumuturilor managementul a angajat organizaţia fără să se asigure 
împotriva riscurilor de neîncasare ulterioară a sumelor de la finanţator. În fapt chiar au existat 
sume refuzate la plată de finanţator ceeace a făcut ca organizaţia să suporte din fondurile proprii 
diferenţa de 92,318.83 lei dintre sumele încasate şi cele plătite în cadrul acestui proiect. Având 
în vedere ca Organizaţia nu dispune de fonduri disponibile din activitatea proprie ci este 
finanţată din zecime sumele consumate din fondurile organizatiei vor trebui recuperate. 
Se recomandă ca managementul să evite implicarea Organizaţiei în opraţiuni riscante cum ar fi 
contractarea de împrumuturi pentru finaţarea altor activităţi decât activităţile proprii. 
 
Structurile de conducere 
 
Statutul Organizației defint ca și Carta Universitații prevede că Organizația are urmatoarele 
structuri de conducere: Senatul, Consiliul de administratie, Rectorul, Directorul general 
administrativ și contabilul sef. Conform acestui document atributiile și responsabilitatile fiecarui 
comitet sau functie de conducere nu este clar stabilit. Asfel atat  Senatul și consiliul de 
administratie aproba bugetul si bilantul. In realitate bordul este cel care aproba și bugetul și 
bilantul Organizatiei. Managementul financiar al organizatiei este, potrivit cartei, 
responsabilitatea rectorului acesta fiind ordonatorul de credite și reprezentantul legal in relatiile 
cu terții și semnatarul tuturor actelor financiar contabile. In fapt persoana care reprezintă 
instituția in relatie cu terții privind activitatea economico financiară este directorul general 
administrativ 
 



 

 
 
Potrivit cartei directorul administrativ este ales prin concurs. In realitate acesta este numit de 
fondator. Potrivit cartei directorul administrativ raspunde pentru activitatea desfasurata în fata 
Rectorului, Consiliului de administratie si senatului. Conform întelegerii noastre directorul 
administrativ raspunde in fata bordului. 
 
In consecinta noi ne aflam in imposibilitatea de a stabili daca tranzactiile financiar contabile 
desfasurate in anul 2015 au fost sau nu autorizate de structurile sau persoanele 
corespunzatoare. 
Se recomandă revizuirea procedurilor de control intern, revizuirea cartei și stabilirea clară si in 
scris a atributiilor si responsabilitatilor pentru fiecare structura de conducere. 
 
Mulţumim responsabililor pentru buna colaborare pe perioada auditului si speram ca 
recomandările noastre vă vor fi de folos. 
 

Camelia Manea 

GENERAL CONFERENCE AUDITING SERVICE 
 
 
Destinatari:  R. Paraschiv, C. Barbulescu, G. Diaconu  E. Calugaru 


