RAPORTUL COMISIEI DE CENZORI
privind verificarea evidentei financiar-contabile
incheiata la 31.12.2017 la Baroul Vrancea

Subsemnatii:
Av. Grigoriu Gabriel - presedinte, Av. Filote Dorin - membru si
Av. Bratu Matei – membru, am verificat conturile anuale si evidentele
financiar-contabile la 31.12.2017.
Conturile verificate, precum si activitatea desfasurata de barou in
perioada supusa controlului au fost stabilite si respectiv desfasurate sub
responsabilitatea Comisiei de Cenzori pentru ca pe baza verificarii efectuate
sa-si exprime o opinie responsabila asupra conformitatii conturilor anuale cu
normele contabile si cu reglementarile legale.
Conturile anuale verificate sunt cele care reflecta:
- Evaluarea principiilor si metodelor contabile utilizate de barou;
- Organizarea si desfasurarea evidentei analitice si sintetice a elementelor
patrimoniale, precum si tinerea corecta si la zi a contabilitatii;
- Exactitatea datelor prezentate in balanta de verificare pe baza datelor
inscrise in conturile sintetice si analitice si concordanta intre
contabilitatea sintetica si cea analitica;
- Preluarea corecta a datelor in situatiile anuale pe baza balantei de
verificare a conturilor sintetice, respectarea normelor metodologice ale
Ministerului Finantelor cu privire la intocmirea, verificarea si
centralizarea raporturilor anuale ale organizatiilor non-profit pe anul
2017;
- Modul de intocmire a situatiei financiare (contul de excedent sau
deficit);
- Respectarea reglementarilor legale generale, a celor specifice, precum si
a celor statutare;
- Propuneri de masuri ce urmeaza a se avea in vedere de factorii de
decizie ai baroului.
Verificarea conturilor s-a efectuat prin sondaj pentru perioada ianuariedecembrie 2017.
Verificarea a fost efectuata in conformitate cu prevederile Legii
31/1990, Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata cu modificarle si

completarile ulterioare, a Ordinului MF 1969/2007 privind aprobarea
reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial
de utilitate publica.
Mentionam ca in activitatea de verificare desfasurata atat la analiza
detaliata, cat si la examinarea prin sondaje a unor documente justificative
si situatii financiare privind valorile si informatiile continute in conturile
anuale ale baroului s-a procedat la verifcarea balantei de verificare anuale
in care se reflecta totalul veniturilor, totalul cheltuielilor, execedentul sau
deficitul.
Potrivit contabilitatii de angajament, s-au inregistrat in contul de venituri
din cotizatii lunare obligatorii, sumele de achitat, ( numarul avocatilor
inscrisi pe tablou in fiecare luna x sumele fixe stabilite prin decizia
Consiliului de Conducere), datoriile urmarindu-se pe fiecare debitor in
parte.
Situatia financiara a baroului pe anul 2017 se prezinta astfel:
Imobilizari necorporale in valoare de 15.073 lei, evaluate la pretul de
achizitie, reprezentand contravaloarea concesionarii terenului conform
ctr. nr. 8852/19.05.2004, programe informatice autorizate, respectiv:
licenta utilizare Windows, program evidenta oficii, un site Web si un
program informatic de contabilitate si gestiune.
Amortizarea programelor informatice si a site-ului s-a facut liniar, pe o
perioada de 3 ani.
Pentru terenul concesionat pe o perioada de 49 ani, s-a ales varianta de
amortizare la expirarea contractului, cand se va scoate din evidenta.
Valoarea ramasa neamortizata a imobilizarilor necorporale este de 10.755
lei.
Imobilizari corporale
Mijloacele fixe detinute de Baroul Vrancea sunt in suma de 105.211 lei.
Valoarea ramasa neamortizata a activelor corporale este de 35.797 lei.
Clasificarea mijloacelor fixe s-a efectuat conform HG 2139/2004
modificata prin HG 1496/2008 si se regasesc inregistrate corect in
contabilitate.

Amortizarea a fost calculata folosind metoda amortizarii lineare pe
intreaga durata de viata a activelor.
Active circulante
Stocuri
Stocurile sunt inregistrate in contabilitate la pretul de achizitie.
Baroul are in exploatare obiecte de inventar in valoare de 34.894 lei, care
sunt evidentiate in contul extracontabil 803. Obiectele de inventar se
regasesc faptic, dupa cum urmeaza:
-la Baroul Vrancea in suma de 12.850 lei;
-la Biroul Focsani in suma de 20.781 lei;
-la Biroul Adjud in suma de 144 lei;
-la Biroul Panciu in suma de 1.119 lei.
Baroul mai detine la 31.12.2017 si stocuri reprezentand materiale
consumabile in suma de 1.576 lei, care sunt alcatuite din: legitimatii,
insigne avocat, facturi si imputerniciri avocatiale .

Creante
Creantele sunt in suma de 62.963 lei si sunt alcatuite din:
-5.168 lei, reprezentand cote datorate de avocati pentru UNBR si
neachitate pana la 31.12.2017.
-32.560 lei reprezentand cote datorate de avocati Baroului Vrancea si
neachitate pana la 31.12.2017
Facem mentiunea ca in aceste datorii sunt incluse si sumele de 1948
lei, respectiv, 11.800 lei, aferente cotelor lunii decembrie 2017 pentru
UNBR si Barou.
- -25.235 lei, reprezentand sume nevirate de Tribunalul Vrancea pentru
activitatea avocatilor de asistenta judiciara din oficiu aferenta lunii
decembrie 2017.
Casa si conturi la banci
Disponibilitatile banesti in numerar sunt in suma de 520.171 lei si au
urmatoarea structura:
-disponibil in caserie- 5.057 lei;
-conturi curente la banci- 107.909. lei;

-conturi depozite la banci- 407.205 lei.
Datorii- sume ce trebuiesc platite intr-o perioada de pana la 1 an.
Acestea sunt in suma de 42.469 lei si au urmatoarea structura:
-1.443 lei, reprezentand c/v unui laptop achitat prin abonamentul telefonic
Telekom;
- 6.996 lei reprezentand cota UNBR;
- 765 lei reprezentand fd. solidaritate UNBR;
- 71 lei, reprezentand penalizari cota UNBR;
- 32.694 lei reprezentand sume oficii din fondurile MJ ;
30 lei reprezentand sume necuvenite;
470 lei reprezentand curatela fond MJ.
Datorii- sume ce trebuiesc platite intr-o perioada mai mare de 1 an
Acestea sunt in suma de 10.755 lei si reprezinta sumele ramase de achitat la
contractul de concesiune cu Primaria Municipiului Focsani.
Capital si rezerve
Capitalurile proprii sunt in suma de 578.038 lei si au urmatoarea structura:
- 47.656 lei reprezentand rezerve din reevaluarea cladirii si a
mobilierului;
- 509.326 lei reprezentand excedentele anilor precedenti regasite in
soldul contului rezultatul reportat;
- 21.056 lei reprezentand excedentul anului 2017.
CONTUL PRESCURTAT AL REZULTATULUI EXERCITIULUI
In anul 2017, Baroul Vrancea a realizat venituri din activitati fara scop
patrimonial in suma de 225.633 lei, respectiv:
-141.630 lei din cota barou;
-6000 lei din taxe de inscriere in barou;
-6.000 lei din taxe reinscriere in barou;
-3.324 lei din dobanzi bancare;
-7.071 lei din penalizari de intarziere;
-6.113 din protocolul cu Filiala CAA;
-94 lei din vanzare insigne avocat;
-8.000 din suma virata de INPPA;
-5.540 lei din vanzarea imputernicirilor avocatiale.
-41.861 din oficii birou asistenta judiciara.

In anul 2017 a inregistrat cheltuieli in suma de 187.108 lei, respectiv:
-791 lei cu piesele de schimb;
-7.713 lei cu materiale consumabile;
-1.683 lei cu obiecte de inventar;
-1.699 lei cu materiale nestocate;
-5.506 lei cheltuieli administrative;
-354 lei cu reparatiile si intretinerea;
-386 lei cu redeventele si chiriile;
-100 lei cu primele de asigurare;
-241 lei cu reclama si publicitatea;
-2.346 lei cu deplasari, detasari, recuperate prin protocolul cu Filiala CAA;
-2.314 lei cu taxe postale si telecomunicatii;
-7.519 lei cu serviciile bancare;
-9.662 lei cu serviciile executate de terti;
-2.846 lei cu impozite si taxe locale;
-159.379 lei cu salarii si indemnizatii: decan, consilieri si responsabili SAj;
-2.038 lei cu amortizarile imobilizarilor.

- Total venituri: - 225.633 lei fata de 219.640 lei prevazut ;
- Total cheltuieli: -204.577 lei fata de 217.388 lei prevazut.
___________________________________________________
- EXCEDENT

21.056 lei.

Pentru anul 2018 se recomanda urmatoarele masuri:

-incasarea cotizatiilor restante de la menbrii baroului,( atat cele care se
vireaza la U.N.B.R., cat si cele care formeaza bugetul baroului), intr-un
timp cat mai scurt posibil, deoarece potrivit deciziei nr.612/2009
a Consiliului U.N.B.R , art. 1 alin. (1), “sumele datorate la formarea
bugetului U.N.B.R., vor fi virate indiferent daca au fost incasate sau
nu de la avocati”, obligatie care duce la diminuarea bugetului baroului.

-aplicarea masurii suspendarii pentru neplata taxelor obligatorii a
avocatilor care nu-si respecta obligatiile catre Barou si U.N.B.R, cu
precizarea ca totalul datoriilor avocatilor la 31.12.2017 (cota barou si
cota U.N.B.R) este de 37.728 suma in care este inclusa si datoria
evidentiata pentru luna decembrie 2017 in cuantum de 13.748 lei
pentru perioada 2009-2017.
-respectarea normelor legale referitoare la modul de inregistrare in
contabilitate a activitatii baroului;
-raportarea trimestriala
contabile a baroului.

Consiliului Director a situatiei financiar –

Prezinta : Comisia de Cenzori: Av. Grigoriu Gabriel__________
Av. Filote Dorin

_________

Av. Bratu Matei ___________

