RAPORTUL
Cenzorului privind activitatea
S.C.,,Exposib Internatinal Travel’’S.R.L.- Sibiu
în anul-2008

Atribuţiile cenzorului la această entitate economică având ca unic acţionar – C.C.I.A.
Sibiu-, derivă din aceeaşi calitatea pe care o are la susnumita instituţie.
În baza nolui Statut al Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Sibiu în vigoare ,
atribuţiile cenzorului în cursul anului 2008 s-au desfasurat în planul supravegherii
modului de gestionare a patrimoniului material şi financiar al unităţii prin respectarea
legislaţiei din domeniu. al verificarii executiei bugetului,a operatiunilor financiar
contabile, a regularitatatii evidentelor.
In acest sens retinem preocuparea pentru respectarea normelor legale atât în ce prveşte
gestionarea patrimoniului cât şi în domeniul financiar-contabil şi al fiscalităţii., din
partea factorilor responsabili
.
Obligaţiile fiscale faţă de bugetul statului precum şi faţă de celelalte bugete de profil
au fost onorate integral şi la termenele legale.
La incheierea perioadei a fost organizată şi s-a desfăşurat acţiunea de inventariere a
patrimoniului unitaţii în conformitate cu prevederile Legii contabilitaţii, iar rezultatele
au fost valorificate în evidenţa contabila potrivit normelor legale.
Cu privire la elaborarea şi întocmirea bilanţului contabil la 31.12.2008.
Bilanţul contabil la 31.12.2008 s-a întocmit cu respectarea prevederilor Legii
nr. 82/1991-a contabilităţii, a Regulamentului privind aplicarea Legii nr. 82/1991
aprobat prin H.G. 704/1993, a celorlalte norme legale în materie. El are la bază balanţa
de verificare a conturilor sintetice, situaţie ce se intomeşte lunar şi care evidenţiază
starea de fapt a unităţii din punct de vedere patrimonial la o anumită perioadă a anului.
La elaborarea şi întocmirea bilanţului contabil s-a urmărit realizarea concordanţei cu
registrele contabile, ţinute în conformitate cu reglementările în vigoare.
• Au fost respectate normele, regulile şi principiile contabile şi anume: permanenţa
metodelor, continuitatea activităţii, independenţa exerciţiului, intangibilitatea
bilanţului, necompensarea elementelor de activ şi pasiv, a veniturilor şi
cheltuielilor;
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• Documentele privind operaţiunile economico-financiare au fost înregistrate în
evidenţa contabilă în conformitate cu planul de conturi şi normele metodologice de
aplicare ale acestuia.
Cu privire la activitatea unităţii reflectată în rezultatele financiare la 31. 12. 2008.
Se confirmă realitatea veniturilor în sumă de 709.584 lei
Se confirmă realitatea cheltuielilor în sumă de 657.370 lei.
Se confirmă realitatea profitului în sumă de 52.214 lei, evidenţiat în creditul contului
,,Profit si pirderi’’.
Faţă de cele de mai sus, considerăm că Adunarea Generală a Membrilor Camerei de
Comerţ, Industrie şi Agricultură Sibiu poate aproba Bilanţul contabil al S.C. ,,Exposib
International Travel” S.R.L Sibiu la 31.12.2008.

Sibiu, 19 .III.2008.

Cenzor,
Ec. Alexandru Zereş
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