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   RAPORTUL AUDITORULUI 

 
 

Subsemnata, Bunea Emilia-Marga, expert contabil in cadrul CECCAR 
Vrancea, am auditat bilantul contabil al Baroului Vrancea intocmit la 31 decembrie 
2015 precum si contul prescurtat al rezultatului exercitiului si situatia activelor 
imobilizate pentru activitatile fara scop patrimonial. Situatiile financiare atasate sunt 
responsabilitatea conducerii Baroului de Avocati Vrancea. Responsabilitatea mea 
este ca, pe baza auditului efectuat, sa exprim o opinie asupra acestora. 
 
Aceste situatii au fost intocmite pe baza inregistrarilor contabile efectuate in 
conformitate cu Reglementarile contabile simplificate, armonizate cu directivele 
europene pentru persoanele juridice fara scop patrimonial, aprobate prin Ordinul 
Ministrului Economiei si Finantelor nr. 1969/2007 si prevederilor Legii contabilităţii 
nr. 82/1991, republicata. 
 
Auditul consta in examinarea, pe baza de sondaje, a elementelor probante care sa 
justifice sumele si informatiile continute in situatiile financiare. Auditul situatiilor 
financiare presupune, deasemenea, evaluarea principiilor contabile folosite, 
precum si examinarea prezentarii de ansamblu a acestora. Consideram ca auditul 
efectuat furnizeaza o baza rezonabila exprimarii opiniei mele. 
 

In opinia mea, situatiile financiare ale Baroului de Avocati Vrancea la 31 
decembrie 2015 au fost intocmite de o maniera adecvata, in toate aspectele 
semnificative, in conformitate cu Legea 82/1991 a contabilitatii republicata , 
Reglementarile contabile simplificate, armonizate cu directivele europene pentru 
persoanele juridice fara scop patrimonial, aprobate prin Ordinul Ministrului 
Economiei si Finantelor nr. 1969/2007, Normele elaborate de Ministerul Finantelor 
Publice nr.1753/2004 privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de 
active si pasiv, Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare , HG 
44/22.01.2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
571/2003, cu modificarile si competarile ulterioare. 
 
   

Principii, politici si metode contabile 
 

Baroul de Avocati mentine inregistrarile contabile in lei si intocmeste situatiile in 
conformitate cu Standardele de Contabilitate si OMFP 1969/2007. Situatiile 
financiare sunt bazate pe inregistrarile contabile ale societatii, intocmite pe baza 
urmatoarelor principii si reguli contabile: 

− Principiul continuitatii activitatii; 
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− Principiul permanentei metodelor; 

− Principiul prudentei; 

− Principiul independentei exercitiului; 

− Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv; 

− Principiul intangibilitatii; 

− Principiul necompensarii; 

− Principiul prevalentei economicului asupra juridicului; 

− Principiul pragului de semnificatie. 
Inregistrarile contabile care stau la baza intocmirii situatiilor financiare sunt 
exprimate in moneda nationala (LEI) si au la baza principiul costului istoric. 
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BILANT 

 

A. IMOBILIZARI SI AMORTIZARI 

Situatia imobilizarilor se prezinta astfel: 

Denumire Valoare 
ramasa la  
o1.o1.2015 

Intrari an
2015 

Iesiri an 
2015 

Amortizari 

2015 

Valoare ramasa  

la 31.12.2015 

Necorporale   10.755      - 

 

    -      - 

 

        10.755 

Corporale   41.963      -      -   2.090         39.873 

Total   52.718      -     -    2.090         50.628 

 

 
A.1. Imobilizarile necorporale  

Un activ necorporal este un activ nonmonetar identificabil, fara suport material si 

detinut in scopul desfasurarii activitatii Baroului. 
 
Baroul detine imobilizari necorporale in valoare de 15.073 lei, evaluate la pretul de 
achizitie, reprezentand contravaloarea concesionarii terenului conform contract de 
concesiune 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 web se face liniar, pe o perioada 
de 3 ani. 

Pentru terenul concesionat pe o perioada de 49 ani, conform contractului de 
concesiune nr.8852/19.05.2004, 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. 
 
A.2. Imobilizarile corporale 
Mijloacele fixe detinute de Baroul Vrancea sunt in suma de 105.211 lei. 

Sunt inregistrate la valoarea reevaluata conform prevederilor OG nr.81/2003 
privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor 
publice si a organizatiilor fara scop patrimonial iar apartamentul situat in Focsani, 
str. Cuza-Voda, nr.1-2, cu destinatie de sediu administrativ, a fost reeevaluat in 
anul 2013 in baza raportului de expertiza tehnica din 16.12.2013 si este inregistrat 
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in evidentele contabile la valoarea de circulatie. Restul mijloacelor fixe sunt 
inregistrate la valoarea de achizitie 

 

Valoarea ramasa neamortizata a activelor corporale este de 39.873 lei. 

Clasificarea mijloacelor fixe s-a efectuat conform HG 2139/2004 si se regasesc 
inregistrate corect in contabilitate. 

Amortizarea a fost calculata folosind metoda amortizarii liniare pe intreaga durata 
de viata a activelor. 

Durata de viata utilizata pentru mijloacele fixe la calculul amortizarii este cea 
stabilita prin HG 2139/2004 (MO 46/13.01.2005). 

B. ACTIVE CIRCULANTE 

B1 Stocuri 

Stocurile sunt inregistrate in contabilitate la pretul de achizitie. 
 
Baroul are in exploatare obiecte de inventar in valoare de 33.131 lei, care sunt 
evidentiate in contul extracontabil 803. Obiectele de inventar se regasesc faptic 
dupa cum urmeaza:  
- la Baroul Vrancea  in suma de 11.407 lei; 
- la Biroul Focsani in suma de 20.461 lei; 
- la Biroul Adjud in suma de 144 lei    
- la Biroul Panciu in suma de 1.119 lei  
 
Societatea mai detine la 31.12.2015 si stocuri reprezentand materiale consumabile 
in suma de 1.683,20 lei , ce sunt alcatuite din legitimatii, insigne avocati, facturi si 
imputerniciri avocatiale. 
 
B2 Creante 
Creantele sunt in suma de 35.750 lei si sunt alcatuite din: 

-  5.760 lei reprezentand cote datorate de avocati pentru UNBR si neachitate 
pana la 31.12.2015, dupa cum urmeaza: 

-        28 lei reprezentand suma datorata anului 2009; 
-        92 lei reprezentand suma datorata aferenta anului 2010; 

  -      276 lei reprezentand suma datorata aferenta anului 2011; 
  -      204 lei reprezentand suma datorata pentru anul 2012; 
  -      132 lei reprezentand suma datorata pentru anul 2013; 
  -        36 lei reprezentand suma datorata pntru anul 2014; 
  -  4.992 lei reprezentand suma datorata aferenta anului 2015. In 
cadrul acestei sume este inclusa si suma de 1932 lei reprezentand cota lunii 
decembrie 2015, cu termen de plata in luna ianuarie 2016; 
- 29.990 lei reprezentand cote datorate de avocati Baroului Vrancea si 

neachitate pana la 31.12.2015, dupa cum urmeaza: 
-       130 lei, suma datorata din anul 2009; 
-       460 lei, suma datorata din anul 2010; 
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-    1.380 lei, suma datorata din anul 2011; 
-    1.020 lei, suma datorata pentru anul 2012;  
-      660 lei, suma datorata pentru anul 2013;  
-     180 lei, suma datorata pentru anul 2014; 
-  26.160 lei, suma datorata pentru anul 2015 In cadrul acestei sume 

este inclusa si suma de 9.960 lei reprezentand cota lunii decembrie 2015, 
cu termen de plata in luna ianuarie 2016. 

 
  
 

B3 Casa si conturi la banci 
Disponibilitatile banesti in numerar sunt in suma de 503.197 lei si au urmatoarea 
structura: 
- disponibil in casierie              2.176 lei  
- cont curent BCR Focsani            90.538 lei  
- cont curent Credit Europe Bank             8.500 lei  
- cont curent Bancpost                 361 lei  
- depozite BCR Focsani            72.618 lei  
- depozite bancare Credit Europe Bank          78.004 lei 
- depozite bancare Bancpost Focsani        251.000 lei  
 
 

C. DATORII –sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an. 
Acestea sunt in suma de 42.620 lei si au urmatoarea structura: 

-  7.180 lei reprezentand cota UNBR ; 
-     805 lei reprezentand obligatii la fondul de solidaritate;  
-        71 lei penalizari la plata cotei UNBR; 
-   27.710 lei reprezentand sume oficii din fondul Ministerului Justitiei cuvenite 
avocatilor la 31.12.2015; 
-     30 lei reprezentand sume necuvenite; 
-    220 lei cv. Taxa carduri avocati; 
- 6.040 lei cv. taxa virata INPPA;  
-    564 lei reprezentand curatela fond Ministerul Justitiei 

 
G. DATORII – sume ce trebuie 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 nr.8852/19.05.2004 cu Primaria Municipiului Focsani. 
 
 J. CAPITAL SI REZERVE 
Capitalurile proprii sunt in suma de 537.883 lei si au urmatoarea structura: 

-   47.656 lei reprezentand rezerve din reevaluarea cladirii si a mobilierului 
- 482.633 lei reprezentand excedentele anilor precedenti regasite in soldul 

contului rezultatul reportat 
-    7.594 lei reprezentand excedentul anului 2015.  
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CONTUL PRESCURTAT AL REZULTATULUI EXERCITIULUI 

In anul 2015, Baroul de Avocati Vrancea a realizat venituri din activitatile fara scop 
patrimonial in suma de 189.203 lei, respectiv: 

- 120.932 lei din cote barou; 
-   37.055 lei din oficii birou asistenta judiciara; 
-     1.500 lei reprezentand taxe inscriere in barou; 
-     1.500 lei din taxe infiintare sedii secundare; 
-        200 lei reprezentand taxa infiintare birou de lucru; 
-     5.200 lei taxa inscriere examen virata de INPPA; 
-     7.746 lei din dobanzi aferente depozitelor bancare; 
-     6.857 lei penalizari de intarziere la plata cotelor catre Barou; 
-     4.285 lei din protocolul incheiat cu filiala; 
-          28 lei din vanzari insigne avocati; 
-     3.900 lei din vanzari imputerniciri avocatiale. 

 
In anul 2015, Baroul a inregistrat cheltuieli din activitatile fara scop patrimonial in 
suma de 181.609  lei, respectiv:   

-        859 lei cheltuieli cu piese de schimb 
-     6.662 lei cheltuieli cu insigne, chitantiere, legitimatii si delegatiere oficii 
-        194 lei cheltuieli cu materiale de natura obiectelor de inventar 
-     1.900 lei cheltuieli cu materiale nestocate 
-     6.333 lei cheltuieli cu energia si apa 
-          49 lei cheltuieli cu reparatiile;  
-        385 lei cheltuieli cu chiriile 
-        100 lei cheltuieli cu prime de asigurare 
-        196 lei cheltuieli de protocol 
-     5.228 lei cheltuieli cu deplasarile 
-     2.154 lei cheltuieli privind posta si telefoane 
-     5.328 lei cheltuieli cu comisioanele bancare 
-     8.100 lei cheltuieli cu serviciile executate de terti 
-     1.174 lei cheltuieli cu alte impozite si taxe 
- 140.857 lei cheltuieli cu personalul, indemnizatii decan si consilieri si 

indemnizatii responsabili birouri 
-     2.090 lei cheltuieli privind amortizarile 

 
In anul 2015, Baroul de Avocati Vrancea inregistreaza un excedent din activitatile 
fara scop patrimonial in suma de 7.594 lei. 
 
 

04.03.2015     Intocmit, 
Bunea Emilia-Marga 

     
 


