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privind situalia financiar - contabila la 37 decembrie 2074

Analiz6nd situatia financiard a Baroului Bucuregti pe perioada 1 ianuarie 31

decembrie 20I,+ rezultd :

La capitolul ,,VENITURI" s-a realizat suma de 6,849.385 lei, dupd cum urmeazd:

Venituri din cotizatiile si taxele de inscriere ale membrilor 4,836.937 lei

Venituri din dobdnzi bancare 788.669 lei

Venituri din spclnsorizari 182 lei

Venituri din diferente de curs valutar 256 lei

Alte venituri din activitdti fbrd scop patrimonial 7.I49.644lei

Venituri din activitati economice 73.697 lei

La capitolul ,,CHELTUIELI" s-a inregistrat suma de 6,775.tIZ|ei, dupd cum urmeazd:

1. Cheltuieli privind combustibilul : 549 lei

z. Cheltuieli privind alte materiale consumabile 91,094 lei

? Cheltuieli cu obiectele de inventar: 35,0011ei

/, Cheltuieli cu energia gi apa 42L004lei

5. Cheltuieli cu intretinerea gi reparatiile: 137.809 lei

o. Cheltuieli cu primele de asigurare: 4.929 lei

7. Cheltuieli cu indemnizatiile: 1.125.405 lei

B, Cheltuieli cu onorariile pentru sustinerea intereselor Baroului

Bucuregti in diferite litigii:

62.803 lei



9. Cheltuieli de protocol gi reclamd: 169.276lei

10. Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane: L470 lei

11 Cheltuieli cu deplasdrile (esfe vorba de deplasari/e delegatilor

Baroului Bucuresti la diverse reuniuni internationale si la sedinte/e

Consiliu/ui UNBR):

111.187 lei

12. Cheltuieli pogtale gi telecomunicatii : II7.t4L lei

13. Cheltuieli cu serviciile bancare: 56,847 lei

4At+. Alte cheltuieli cu prestbri servicii (este vorba de seruicii efectuate

de diverse firme in favoarea Baroului Bucuresti cLtm ar fi: inchiriere

sala pt. tinerea Adunarii Generale, anunturi presa, servicii copiatoare,

actualizari legi, transcriere delegatii SAJ etc,)

233.844lei

15. Cheltuieli cu alte impozite gi taxe: 48.563 lei

to. Cheltuieli cu salarii personal: 2.5t5.872lei

17. Cheltuieli cu tichetele de masa 112.920 lei

18. Cheltuieli privind contributia unitdtii la asigurdrile sociale,
somaj, sanatate etc.

729.089 lei

19. Cotizatii la organisme internationale: 43.003 lei

20. Cheltuieli de exploatare privind amortizdrile: t56.27t lei

21. Cheltuieli cu impozitul pe profit 1.035 lei

Fdcdnd diferenta dintre veniturile totale realizate de 6.849.385 lei gi cheltuielile

efectuate de 6.I75.712 lei rezultb cd in aceastd perioadd s-a cheltuit cu674.273 lei mai putin,

ceea ce reprezintd excedentul exercitiului, cu mentiunea ca excedentul din ,, Activitatile fara

scop patrimonial" inregistrat este de 601,611 lei, pe cand cel din,,Activitatile economice" este

de 72.662lei.

Comparand rezultatele exercitiului cu cele din 2073 rezulta ca in anul 2014, la

capitolul ,,VENITURI" s-a realizat cu L6,B0o/o mai mult, in timp ce ,, VENITURILE DIN

COTIZATII SI TAXE DE INSCRIERE" au crescut doar cu 0,54o/o, ramanad aproape constante,

La capitolul ,, Alte venituri din activitatile fara scop patrimonial" in suma de 1.I49.644

lei sunt cuprinse recuperarile referitoare la cotele parti cheltuieli intretinere sediu in suma de

449.207 lei, cota de !o/o din onorariile din oficiu care revine baroului, in suma de 280.631 lei,

cota parte virata de INPPA din taxele incasate pentru organizarea examenului de intrare in

profesie etc.

Referitor la bugetul de venituri si cheltuieli in ansamblul sau mentionam ca s-a

incadrat in sumele planificate si aprobate de Adunarea Generala din luna aprilie 2074.
)



In bugetul de venituri si cheltuieli, Adunarea Generala a Baroului Bucuresti din aprilie

2014 a aprobat si suma de 1,200,000 lei din rezerva valutara, destinata consolidarii sediului

baroului.

Din aceasta alocatie bugetara pana la data de 31 dec, 20t4, s-a cheltuit suma de

B7B.2L9 lei, inregistrata la ,, Imobilizari corporale in curs de executie pentru activitati fara

scop patrimonial" si care la terminarea lucrarilor de consolidare si intocmirea raportului

privind receptia finala se va adauga la valoarea cladirii, urmand ca investitia sa fie amortizata

in timp.

Referitor totusi la ,, CHELTUIELI', subliniem faptul Cd, conducerea baroului a

manifestat si in anul 2014 fermitate in a le reduce si accepta doar pe cele strict necesare.

Asa se explica faptul ca in 20L4, in ciuda conditiilor economice dificile, s-a reusit

incheierea exercitiului financiar cu un excedent substantiar.

Se impune, de asemenea, sa scoatem in evidenta faptul ca si in anul 2014, Baroul

Bucuresti s-a limitat la desfasurarea unor activitati economice nesemnificative si anume

inchirierea unor spatii pentru difuzarea de carte juridica si respectiv pentru organizarea unor

activitati de servire (cafele), venind astfel in sprijinul avocatilor.

Mentionam ca din astfel de activitati, Baroul Bucuresti a incasat in anul 2014 suma de

73.697 lei la care s-a calculat si s-a aplicat impozitul pe profit, dupa ce, bineintelesrs-a scazur

scutirea prevazuta de Codul Fiscal.

La 31 dec. 2014, Baroul Bucuresti mai dispune din exercitiile financiare antecedente

de o rezerva in suma de 17.732.240 lei din care suma de 15.637,867 lei o reprezinta

investitii financiare pe termen scurt, iar suma de 2,094,373 lei se afla in casa si in conturi in

banci..

Sumele disponibile au fost investite in titluri de stat, pentru care la scadenta s-au

incasat dobanzi in valoare de 788,669 lei.

Analiz6nd conturile de creante si datorii din bilantul pe anul 20L4 rezulta urmatoarele :

1. Conturile de creante figureazd cu un sold de I.633,577 lei, care se compune din:
. cheltuieli intretinere datorate de C,A,Av, 20.482lei
. cheltuieli intretin. datorate de Filiala Bucuresti a C.A.Av. I75.422lei
. oficii avocati datorate de Ministerul Justitiei pentru lunile

oct. - dec.2014
LI47.674lei

. decontari din operatiuni in curs de clarificare 278.355lei

. alti debitori 672lei
r onorarii curatela speciala datorate de Ministerul Justitiei

pentru lunile noiembrie - dec. 2074

10.100 lei



2. Conturile de datorii figureazd cu un sold de 2.948.254lei, care se compune din:
. taxe avocati cuvenite U,N.B.R 206,935 lei

. l'ond solidaritate destinat U,N,B.R 56,109 lei

r onorarii din oficiu destinate avocatilor 2.266.692lei
r onorarii curatori speciali destinate avocatilor 98.094 lei

. cote din incasari destinate Fil, C.A.Av, 1.194 lei

. impozit pe salarii si contributii datorate buqetului de stat

si bugetelor asig. sociale

767.107 lei

. furnizori facturi nesosite 108.721 lei

. diversi alti creditori 43.402lei

3. Referitor la resortul asisten!5 juridicb din oficiu, subliniem faptul cd in cursul anului

20t4 s-au prestat activitdti pentru suma de 6.282.835 lei.

De asemenea, s-a actionat pentru rezolvarea, in conditiuni bune, a activitatii de

curatela speciala.

*
**

Elementele prezentate in situatiile financiare anuale au fost evaluate in conformitate

cu pricipiile contabilitatii generale si a contabilitatii de angajament.

In toata activitatea contabila desfasurata au fost avute in vedere :

- principiul continuitatii activitatii in sensul ca entitatea si-a continuat in mod

normal functionarea fara nici un fel de element de nesiguranta;

- principiul permanentei metodelor, in sensul ca metodele de evaluare au fost

aplicate in mod constant de la un exercitiu la altul;

- principiul prudentei, in sensul ca a fost inclus numai excedentul la data

incheierii bilantului. S-a tinut, de asemenea, cont de toate datc'riile care au

aparut in cursul exercitiului financiar;

- principiul independentei exercitiului, in sensul ca au fost luate in calcul toate

veniturile si cheltuielile aferente exercitiului financiar, indiferent de data

incasarii sau platii acestora;

Nu au putut fi luate in calcul cuantumul datoriilor la 31 dec. 2074 inregirstrate de cei

cca, 1.000 avocatii care erau restantieri la plata taxelor (cca.600.000 le:i la barou si

cca. 200.000 lei la UNBR), intrucat, pe de o parte nu exsista o garantie ca aceste

datorii vor fi recuperate in cel mai scurt timp, iar pe de alta parte nu exista o sentinta



judecatoreasca care sa permita inregistrarea datoriilor la debitori, In orice caz,

extracontabil se va urmarii incasarea pe parcurs a acestor restante, iar rau platnicii

vor fi propusi pentru suspendarea din profesie. Trebuie totusi mentionat faptul ca un

numar important dintre restantieri si-au mai achitat in perioada ian. - feb. 2015

restantele,

- principiul evaluarii separate a elementelor de activ si repectiv a datoriilor;

- principiul intangibilitatii in sensul ca bilantul de deschidere pentru exercitiul

financiar 2014 corespunde cu cel de inchidere al anului 2013;

- principiul necompensarii, in sensul ca nu au fost compensate elementele de

activ si respectiv de pasiv,

Mentionez, ca imobilizarile corporale privind activitatile fara scop patrimonial au fost

amortizate utilizand amoftizarea Iiniara.

In concluzie, se subliniaza faptul ca situatiile financiare anuale au fost intocmite in

conformitate cu Legea contabilitatii nr. B2lL99I, cu modificarile si completarile

ulterioare si respectiv cu Reglemntarile contabile pentru persoanele juridice fara scop

patrimonial.

CoNTABIL 9EF/


