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RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

CĂTRE CONDUCEREA ASOCIAȚIEI OBȘTEȘTI „Institutul Pentru Politici și Reforme Europene”
19.04.2018
OPINIE
Noi am auditat situațiile financiare ale Asociației Obștești „Institutul Pentru Politici și Reforme
Europene” (în continuare ”Asociația”) care cuprind bilanțul pentru exerciţiul financiar încheiat la
31.12.2017, situația de venituri și cheltuieli și situația modificărilor surselor de finanțare pentru
perioada încheiată la această dată, precum și notele la situațiile financiare, inclusiv un sumar al
politicilor contabile semnificative.
În opinia noastră, situaţiile financiare anexate prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative
poziția financiară a Asociaţiei Obștești „Institutul Pentru Politici si Reforme Europene” la data de
31.12.2017 și performanța sa financiară, precum și situația modificărilor surselor de finanțare
pentru exercițiul încheiat la data respectivă, în conformitate cu Indicațiile Metodice privind
particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale aprobate prin Ordinul Ministerului
Finanțelor nr. 188 din 30 decembrie 2014 și Standardele Naţionale de Contabilitate și sunt
pregătite conform înregistrărilor contabile ale Asociației Obștești „Institutul Pentru Politici si
Reforme Europene”.
BAZĂ PENTRU OPINIE
Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA-uri).
Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea
Responsabilității auditorului într-un audit al situațiilor financiare din raportul nostru. Suntem
independenți față de Asociație, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili (Codul IESBA) emis
de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili, coroborat cu cerințele etice
relevante pentru efectuarea auditului situațiilor financiare din Republica Moldova, și ne-am
îndeplinit celelalte responsabilități etice, conform acestor cerințe și Codului IESBA. Credem că
probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru
opinia noastră.
DELIMITAREA RĂSPÂNDIRII RAPORTULUI DE AUDIT
Acest raport, inclusiv opinia de audit, a fost emis exclusiv pentru Conducerea Asociației şi nu ar
trebui să fie utilizat pentru alte scopuri decât cele destinate unui raport de audit financiar.
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În măsura permisă de lege, noi nu acceptăm sau nu ne asumăm responsabilitatea pentru utilizarea
acestui raport în orice alte scopuri sau faţă de orice altă parte terţă, altele decât cele menţionate, la
cunoştinţa căreia ar putea ajunge acest raport.

ALTE ASPECTE
În corespundere cu contractul de audit şi termenii de referinţă, noi am emis, de asemenea, şi o
Scrisoare către Conducere.

RESPONSABILITĂȚILE CONDUCERII ȘI ALE PERSOANELOR RESPONSABILE CU GUVERNANȚA PENTRU
SITUAŢIILE FINANCIARE
Conducerea este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare în
conformitate cu Indicațiile Metodice privind particularitățile contabilității în organizațiile
necomerciale aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 188 din 30 decembrie 2014 și
Standardele Naționale de Contabilitate şi pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră
necesar pentru a permite întocmirea situațiilor financiare lipsite de denaturări semnificative,
cauzate fie de fraudă, fie de eroare..
În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru aprecierea capacității
Asociației de a-și continua activitatea, prezentând, dacă este cazul, aspecte referitoare la
continuitatea activității și utilizând contabilitatea pe baza continuității activității, cu excepția
cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Asociația sau să oprească operațiunile, fie
nu are nici o altă alternativă realistă în afara acestora.

Persoanele responsabile cu guvernanța sunt responsabile pentru supravegherea procesului de
raportare financiară al Asociației.

RESPONSABILITĂȚILE AUDITORULUI ÎNTR-UN AUDIT AL SITUAȚIILOR FINANCIARE
Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile
financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare,
precum și în emiterea un raport al auditorului care include opinia noastră.
Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că
un audit desfășurat în conformitate cu ISA-urile va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă,
dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate
semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulat, vor
influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA-urile, exercităm raționamentul profesional și menținem
scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
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•

Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată
fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la
respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază
pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de
fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de
eroare, deoarece frauda poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate,
declarații false și evitarea controlului intern.

•

Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de
audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra
eficacității controlului intern al Asociației.

•

Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al
estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.

•

Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a
contabilității pe baza continuității activității și determinăm pe baza probelor de audit
obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care
ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Asociației de a-și continua
activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să
atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile
financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia.
Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului
auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina
• Asociația să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanța, printre alte aspecte, aria planificată și
programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice
deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

DIRECTOR GENERAL

PAVEL BODAREV

AUDITOR
„MOLDAUDITING” S.R.L.,

ASISTENT AUDITOR

MARIN GHENCIU
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Bilanţul la 31 decembrie 2017
Activ

Cod
rd.

2

3

Sold la
începutul
perioadei de
gestiune
4

sfîrşitul
perioadei de
gestiune
5

Active imobilizate
Imobilizări necorporale

10

82 482

48 175

Imobilizări corporale în curs de execuţie

20

0

0

Terenuri

30

0

0

Mijloace fixe

40

134 258

134 944

Investiţii financiare pe termen lung

50

0

0

Alte active imobilizate

60

0

0

Total active imobilizate
(rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050 +rd.060)

70

21 674

183 119

Materiale

80

989

0

Obiecte de mică valoare şi scurtă durată

90

32 227

37 156

Producţia în curs de execuţie şi produse

100

0

0

Creanţe comerciale şi avansuri acordate

110

57 225

17 285

Creanţe ale bugetului

120

127

446

Creanţe ale personalului

130

2 259

1 047

Alte creanţe curente, din care:

140

19 151

18 925

Creanțe privind mijloacele cu destinație specială

141

0

0

Numerar

150

1 173 889

91 807

Investiţii financiare curente

160

0

0

Alte active circulante

170

23 095

12

Total active circulante
(rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120+rd.130+rd.1
40+rd.150+rd.160+rd.170)
Total active
(rd.070+rd.180)

180

1 308 962

166 678

190

1 525 702

349 797

Active circulante
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Pasiv

Cod

2

3

începutul
perioadei de
gestiune
4

sfîrşitul
perioadei de
gestiune
5

Capital propriu
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți

200

Excedent net (deficit net) al perioadei de
gestiune
Aporturi iniţiale ale fondatorilor

210

0

0

220

0

0

Fond de active imobilizate

230

0

183 120

Fond de autofinanțare

240

0

0

Alte fonduri

250

0

0

Total capital propriu
(rd.200+ rd.210+rd.220+rd.230+240+250)

260

0
0

183 120
0

0

0

Datorii pe termen lung

0

Finanţări şi încasări cu destinaţie specială pe
termen lung
Datorii financiare pe termen lung

270

0

0

280

0

0

Alte datorii pe termen lung

290

0

0

Total datorii pe termen lung
(rd.270+rd.280+rd.290)

300

0

0

0

0

Datorii curente
Finanţări şi încasări cu destinaţie specială
curente
Datorii financiare curente

310

1 186 110

75 675

320

0

0

Datorii comerciale şi avansuri primite

330

39

751

Datorii faţă de personal

340

403

2 339

Datorii privind asigurările sociale şi medicale

350

30

695

Datorii faţă de buget

360

0

0

Venituri anticipate curente

370

33 912

87 137

Alte datorii curente

380

0

0

Total datorii curente
(rd.310+rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+
rd.360+ rd.370+rd.380)
Total pasive
(rd.260+rd.300+rd.390)

390

1 525 702

166 677

400

1 525 702

349 797
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SITUAȚIA DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2017

Indicatori

Cod

Perioada de gestiune

rd.

precedentă

Curentă

2

3

4

Venituri aferente mijloacelor cu destinaţie specială

10

5 848 418

4 321 330

Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinaţie specială

20

5 848 418

4 321 330

Excedent (deficit) aferent mijloacelor cu
destinație specială

30

0

0

Alte venituri (cu excepţia veniturilor din activitatea
economică)

40

0

0

Alte cheltuieli (cu excepţia cheltuielilor din
activitatea economică)

50

0

0

Excedent (deficit) aferent altor activități

60

0

0

Venituri din activitatea economică

70

0

0

Cheltuieli din activitatea economică

80

0

0

Rezultatul: profit (pierdere) din activitatea
economică
(rd.070-rd.080)

90

0

0

Cheltuieli privind impozitul pe venit

100

0

0

Excedent net (deficit net) al perioadei de
gestiune (rd.030+rd.060+ rd.090-rd.100)

110

0

0

1

(rd.010-rd. 020)

(rd.040-rd.050)
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SITUAȚIA MODIFICĂRILOR SURSELOR DE FINANȚARE PENTRU ANUL 2017

Nr
d/o

Indicatori

1
1

2

Cod
rd

3

Sold la
începutul
perioadei
de
gestiune
4

Majorări

Diminuări

5

6

Sold la
sfîrşitul
perioadei
de
gestiune
7

Mijloace cu destinaţie specială
Finanţări cu destinaţie specială din bugetul
naţional
Finanţări cu destinaţie specială din bugetul
local
Granturi

10

0

0

0

0

20

0

0

0

0

30

1 186 110

3 182 503

4 292 938

75 675

Asistenţă financiară şi tehnică

40

0

0

0

0

Alte finanţări şi încasări cu destinaţie specială

50

0

0

0

0

Total mijloace cu destinaţie specială

60

1 186 110

3 182 503

4 292 938

75 675

(rd010+rd020+rd030+rd040+rd050)
2

Mijloace nepredestinate
Donaţii

70

0

14 500

14 500

0

Ajutoare financiare

80

0

0

0

0

Alte mijloace nepredestinate

90

0

35 643

35 643

0

Total mijloace nepredestinate

100

0

50 143

50 143

0

Taxe de aderare și cotizaţii de membru

110

0

0

0

0

Alte contribuţii

120

0

0

0

0

Total contribuţii ale fondatorilor şi
membrilor
(rd110+rd120)

130

0

0

0

0

Aporturi iniţiale ale fondatorilor

140

0

0

0

0

Fondul de active imobilizate

150

0

351 624

168 504

183 120

Fondul de autofinanţare

160

0

0

0

0

Alte fonduri

170

0

0

0

0

Total fonduri
(rd140+rd150+rd160+ rd170)

180

0

351 624

168 504

183 120

Alte surse de finanţare

190

Total surse de finanţare

200

1 186 110

3 584 270

4 511 585

258 795

(rd070+rd080+ rd090)
3

4

5

Contribuţii ale fondatorilor şi membrilor

Fonduri

(rd060+rd100+ rd130+rd180+rd190)
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II. STATUTUL JURIDIC ŞI ACTIVITĂŢI DE BAZĂ
Asociația Obștească ,,Institutul pentru Politici și Reforme Europene”, în continuare — ,,Asociația”,
denumirea prescurtată a Asociației este: ,,IPRE”.
Forma juridică de organizare a Asociației este asociație obștească, neguvernamentală,
independentă, apolitică, non-proﬁt, constituită prin libera manifestare a voinței persoanelor
asociate, în vederea realizării în comun a scopurilor determinate de prezentul statut.
Asociația este creată și își desfășoară activitatea în conformitate cu Constituția Republicii Moldova,
Legea Republicii Moldova nr. 837-XIII cu privire la Asociațiile Obștești din 17 mai 1996.
Asociația reprezintă o asociație obștească republicană și își desfășoară activitatea pe întreg
teritoriul Republicii Moldova. Durata de activitate a Asociației este nelimitată.
SCOPUL ȘI MODUL DE ACTIVITATE
l. Asociația este o organizație non-proﬁt. Scopul Asociației este promovarea democrației, statutului
de drept și integrării europene a Republicii Moldova, precum și avansarea reformelor și unor noi
idei de politici în special în domeniul administrației publice, dezvoltarea economiei de piață,
reforma justiției și luptei împotriva corupției, soluționarea conflictului transnistrean, politicii
externe și de securitate, incluziunea comunitarilor și minorităților naționale, dezvoltare regională.
2. Urmărind acest Scop, Asociația:
a) va realiza cercetări științifice în domeniile de interes public, care corespund scopului Asociației;
b) va răspândi și promova înțelegerea rezultatelor studiilor, precum și va promova implementarea
reformelor propuse;
c) va consolida participarea civica și implicarea mai activa a cetățenilor Republicii Moldova;
d) va promova educația civica și politica a cetățenilor Republicii Moldova, contribuind la realizarea
reformelor democratice;
Asociația își va realiza activitatea prin intermediul studiilor, cercetărilor, prin organizarea
conferințelor și meselor rotunde, evenimentelor publice și seminarelor de instruire, publicațiilor,
cooperării internaționale, și prin implementarea proiectelor. Asociația va realiza și alte activități în
conformitate cu prevederile Statutului și a legislației în vigoare a Republicii Moldova, în vederea
îndeplinirii Scopului statutar.
24. În conformitate cu art. 188 Cod Civil și art. 26 al Legii nr. 837-XIII din l7 mai 1996 cu privire la
Asociațiile Obștești, Asociația are dreptul să desfășoare activitate economică ce rezultă nemijlocit
din scopul Asociației și în exclusivitate pentru realizarea obiectivelor statutare.
III. PRINCIPII DE PREZENTARE
PRINCIPII GENERALE
Rapoartele financiare au fost elaborate în conformitate cu Standardele Naţionale de Contabilitate
(SNC) și Indicaţiile metodice privind particularităţile contabilităţii în organizaţiile necomerciale nr.
188 din 30.12.2014.
VALUTA DE PREZENTARE
Articolele incluse în prezentele rapoarte financiare sunt prezentate în Lei Moldoveneşti (MDL),
dacă nu se specifică altceva.
PRINCIPIUL CONTINUITĂŢII
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Rapoartele financiare ale Asociației au fost întocmite în conformitate cu principiul de continuitate a
activităţii.

IV. PRINCIPII DE CONTABILITATE
Mijloace cu destinație specială
Mijloacele cu destinație speciala se recunosc în baza contabilității de angajamente (pct. 17, din
Indicațiile metodice).
Mijloacele cu destinație specială utilizate pentru acoperirea cheltuielilor se decontează la veniturile
curente, pe măsura suportării cheltuielilor (pct. 22 subpct. 2) din Indicațiile metodice).
Mijloacele cu destinație specială utilizate pentru procurarea stocurilor se înregistrează ca venituri
anticipate, cu decontarea, ulterioară, la veniturile curente pe măsura consumării stocurilor. (pct. 23
subpct. 1), din Indicațiile metodice).
Mijloacele cu destinație specială primite sub formă de active imobilizate sau utilizate pentru
procurarea/crearea unor astfel de active se decontează la fondul de active imobilizate, la
transmiterea acestora în exploatare (pct. 24, din Indicațiile metodice).
Diferențele de curs favorabile și nefavorabile aferente mijloacelor cu destinație specială în valută
străină, se înregistrează ca majorare sau diminuare a finanțărilor și încasărilor cu destinație
specială (pct. 27, din Indicațiile metodice).
Mijloacele cu destinație specială neutilizate se redirecționează, cu acordul finanțatorului, pentru
cofinanțarea altor programe/proiecte și se înregistrează în corespondența internă a Asociației
între subconturile conturilor sintetice de evidență a finanțărilor și încasărilor cu destinație speciala
(pct. 30, din Indicațiile metodice).
Mijloace nepredestinate și contribuții ale fondatorilor și membrilor asociației
Mijloacele nepredestinate primite sub forma de active imobilizate se decontează la transmiterea
acestora în exploatare la fondul de active imobilizate (pct. 32, din Indicațiile metodice).
Mijloacele nepredestinate primite sub formă de active circulante, se decontează, pe măsura
utilizării acestora la venituri curente (pct. 33 din Indicațiile metodice).
Mijloacele nepredestinate neutilizate până la data raportării se decontează la fondul de
autofinanțare (pct. 35, din Indicațiile metodice).
Cotizațiile și alte contribuții ale fondatorilor și membrilor asociației destinate realizării unor
misiuni speciale se contabilizează în același mod ca și mijloacele cu destinație speciala (pct. 38
subpct. 1), din Indicațiile metodice).
Cotizațiile și alte contribuții ale membrilor asociației, a căror utilizare nu este condiționață de
realizarea unor misiuni speciale, se decontează, în același mod, ca și mijloacele nepredestinate (pct.
38 subpct. 2), din Indicațiile metodice).
Venituri și cheltuieli
Veniturile aferente mijloacelor cu destinație specială cuprind sumele mijloacelor cu destinație
specială utilizate, cu excepția mijloacelor folosite pentru procurarea/crearea activelor imobilizate.
Aceste venituri se recunosc pe măsura utilizării mijloacelor cu destinație speciala și se evaluează în
mărimea cheltuielilor curente efectiv suportate pe seama acestor mijloace, costului stocurilor
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consumate, sumelor avansurilor decontate și altor costuri acoperite, din contul mijloacelor cu
destinație specială.
Cheltuielile aferente mijloacelor cu destinație specială cuprind cheltuielile efectuate pe seama
mijloacelor cu destinație specială, care includ: valoarea contabilă a stocurilor
achiziționate/fabricate și consumate (utilizate, transmise cu titlu gratuit), cheltuielile curente (de
program/proiect, administrative).
Imobilizări necorporale și corporale
Imobilizările necorporale și corporale se recunosc, inițial, pe obiecte de evidentă al căror
nomenclator se stabilește de către directorul executiv al asociației (pct. 5, din SNC ,,Imobi1izari
necorporale si corporale”, pct. 52, din Indicațiile metodice).
Evaluarea inițiala a fiecărui obiect de evidentă, a imobilizărilor necorporale și corporale se
efectuează la costul de intrare care se determină înfuncție de sursa de intrare.
Evaluarea ulterioară a imobilizărilor necorporale și corporale se efectuează la valoarea contabilă 6
(pct. 17, din SNC ,,Imobilizări necorporale si corporale”).
Duratele de utilizare a imobilizărilor necorporale și corporale se stabilesc în funcție de modelul
utilizării acestora și sunt prezentate în procesele-verbale de primire-predare (transmitere in
exploatare) (pct. 20, din SNC ,,Imobilizări necorporale si corporale”).
Mijloacele fixe cuprind imobilizările corporale transmise în exploatare, valoarea unitară a cărora
depășește plafonul valoric prevăzut de legislația ﬁscală(pct. 4, din SNC ,,Imobilizări necorporale și
corporale”).
Valoarea reziduala a mijloacelor fixe este nesemnificativa și se consideră nulă.
Amortizarea imobilizărilor necorporale și mijloacelor fixe se calculează prin metoda liniară (pct.
22, din SNC ,,Imobilizări necorporale si corporale”).
Amortizarea imobilizărilor necorporale și a mijloacelor fixe se calculează, începând cu prima zi a
lunii care urmează după luna transmiterii acestora în exploatare (pct. 28, din SNC ,,Imobilizări
necorporale și corporale”).
Amortizarea obiectelor de mică valoare și scurtă durată se efectuează la momentul scoaterii
acestora din exploatare (casării).
Costurile ulterioare, acoperite din diferite surse de finanțare, se repartizează proporțional cu
mărimile surselor de finanțare respective (pct. 59, din Indicațiile metodice).
Activele primite cu titlu gratuit, indiferent de destinația lor, se evaluează la costul de intrare care
se determină în baza actelor de donație, proceselor-verbale de primire-predare, facturilor, invoiceurilor și altor documente (pct. 49, din Indicațiile metodice).
Costurile de achiziție și de pregătire a activelor pentru realizarea misiunilor speciale se includ în
costul de intrare numai în cazul când acestea au fost acoperite din aceeași sursă de finanțare (grant,
proiect, asistență tehnică etc.). În caz contrar, aceste costuri se înregistrează la cheltuieli curente
(pct.51, din Indicațiile metodice).
Active circulante
Contabilitatea stocurilor se ține în expresie cantitativă și valorică (art. 17 alin. (5), din Legea
contabilității, pct. 10, din SNC ,,Stocuri”).
Rechizitele de birou, cartușele și alte bunuri similare, procurate la comanda angajaților
(subdiviziunilor) asociației, se decontează direct la costuri și/sau cheltuieli curente, în momentul
achiziționării lor (pct. 9 din SNC ,,Stocuri”).
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Consumul de carburanți se decontează la costuri în baza rapoartelor privind consumul de
combustibilîn funcție de distantă: Chișinău — punct destinație — Chișinău și normelor de consum.
Stocurile ieșite (consumate, vândute etc.) se evaluează prin metoda costului mediu ponderat, iar
stocurile donate — prin metoda identificării specifice (pct. 35-37, din SNC ,,Stocuri”).
Bunurile primite/procurate pe seama mijloacelor cu destinație speciala pentru transmitere altor
beneficiari se înregistrează în componenta altor active circulante, iar bunurile primite/procurate
din alte surse — în conturile extra-bilanțiere (pct. 48, din Indicațiile metodice).
Suma prejudiciului material se înregistrează in componența altor venituri (pct.32, din SNC ,,Creanțe
și investiții financiare”)
Cheltuielile și veniturile anticipate se decontează la cheltuieli și venituri curente, prin metoda
liniară, în cursul perioadelor de gestiune la care acestea se atribuie (pct. 8, din SNC ,,Cheltuieli” și
pct. 64 din SNC ,,Capital propriu si datorii”).
Alte elemente contabile și fapte economice
Fondurile asociației cuprind: fondul de active imobilizate, fondul de autofinanțare, alte fonduri (pct.
75, din Indicațiile metodice).
Creanțele, datoriile în valută străină se recalculează în moneda națională la data raportării (pct. 11,
din SNC ,,Diferențe de curs valutar si de suma”).
Operațiunile cu rezidenții, încheiate în valută străină sau unități convenționale în baza contractelor,
se contabilizează în moneda națională, prin aplicarea cursului de schimb stabilit de părțile
contractante (pct. 18, din SNC ,,Diferențe de curs valutar si de suma”).
Achitarea creanțelor și datoriilor aferente operațiunilor cu rezidenții, exprimate în valută străină
sau unități convenționale, se contabilizează în moneda națională, prin aplicarea cursului de schimb
la data achitării creanțelor și datoriilor(pct. 19, din SNC ,,Diferențe de curs valutar si de suma”).
Diferențele de sumă se contabilizează ca venituri sau cheltuieli curente (pct. 20, din SNC ,,Diferențe
de curs valutar și de sumă”).
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V. DATORII ŞI EVENIMENTE CONTINGENTE
N-au fost constatate datorii, achiziţii sau aspecte fiscale contingente, care ar influenţa semnificativ
situaţia financiară a Asociației.
VI. CONTRIBUȚIILE SOCIALE ŞI MEDICALE
Asociația achită contribuţii de asigurări sociale şi asigurări medicale, calculate la cotele stabilite de
legislaţie pentru anul corespunzător, reieşind din remunerarea calculată personalului. Contribuţiile
de asigurări sociale şi medicale se contabilizează la cheltuieli în perioadele respective calculării
remunerării personalului.
Asociația nu are alte obligaţii de a plăti aceste contribuţii la rate mai mari decât cele stabilite prin
lege. Asociația nu participă nici la un alt plan de acest gen.
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