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RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
privind situaţia financiară anuală la 31 decembrie 2015

Analizând situaţia financiară a Uniunii Naţionale a Barourilor din România pe perioada
1 ianuarie – 31 decembrie 2015, rezultă:
La capitolul „VENITURI” s-a realizat suma de 8.196.485 lei, după cum urmează:
1. VENITURI din activitati fara scop patrimonial,............

3.766.946 lei

dupa cum urmeaza :
- venituri din cotizaţiile membrilor…………………..…….………….…

3.257.886 lei;

- venituri din sponsorizari ..........................................

1.000 lei;

- venituri din dobânzi bancare……………………………….…………..….….

171.601 lei;

- venituri din diferente de curs valutar ..............................

1.026 lei;

- alte venituri din activităţile fără scop patrimonial…………….……….
2. VENITURI din activităţile economice,…….….………….….

335.433 lei;
4.429.539 lei

dupa cum urmeaza :
- venituri din activitatea AEGRM …………………..…….………….…
- venituri din dobânzi bancare……………………………….…………..….….

4.115.187 lei;
314.352 lei;

La capitolul „CHELTUIELI” s-a înregistrat suma de 7.889.530 lei, după cum urmează:
- cheltuieli privind activităţile fără scop patrimonial………………...

5.869.873 lei;

- cheltuieli privind activităţile economice……………………………..…..

2.019.657 lei.

Facand diferenta intre totalul veniturilor realizate şi totalul cheltuielilor efectuate in
anul 2015, rezultă că s-a cheltuit cu 306.955 lei mai putin, ceea ce reprezintă excedentul
exerciţiului.
Excedentul realizat provine din activitatea economica (AEGRM), intrucat activitatea
fara scop patrimonial, a inregistrat un deficit, de 2.102.928 lei.
Acest fapt se datoreaza pe de o parte ca urmare a diminuarii veniturilor fata de anul
precedent, realizate din taxele obligatorii colectate de barouri (cu 115.000 lei) si respectiv a
diminuarii dobanzilor bancare la plasamentele financiare (cu 323.000 lei), iar pe de alta
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parte, ca urmare a efectuarii in acest an a platii contributiilor catre INPPA pe doi ani si
anume: pentru anul 2014 (trim. II, III si IV) si pentru intreg anul 2015 (total 1.750.000 lei).
Tot in acest an s-a platit si suma de 44.381 lei (10.000 euro) catre CT Galati, reprezentand
restanta din anul 2008. Trebuie precizat ca din suma de 1.750.000 lei, in contul INPPA au fost
virati 1.430.248 lei, restul de 319.752 lei au stins debitul cu care INPPA figura in
contabilitatea UNBR in anul 2014 si 2015.
O pondere insemnata au avut-o si cheltuielile pe care UNBR a fost obligata sa le
efectueze periodic cu organizarea pe plan intern a actiunilor prevazute in legea de organizare
a profesiei de avocat ( sedinte ale Comisiei Permanente, ale Consiliului UNBR si Congresul
Avocatilor), participarea sa la cele mai importante actiuni pe plan international, precum si cu
plata cotizatiei la organismele europene si internationale ale avocaturii, destul de
costisitoare.
De mentionat totusi ca pentru investitiile financiare (titluri de stat) plasate pe termen
de 1 an (in data de 27.01.2015), la scadenta (27.01.2016) s-a incasat o dobanda de 192.080
lei, acesata urmand a fi inregistrata la veniturile din dobanzi bancare in anul 2016.
Daca la activitatile fara scop patrimonial s-a inregistrat deficit, la activitatile
economice (AEGRM) excedentul inregistrat a fost de 2.409.882 lei, cu 61,80% mai mare fata
de anul 2014.
Ca urmare a activitatilor desfasurate, la sfarsitul anului 2015, UNBR dispune de un
disponibil mai mare in raport cu anul precedent, respectiv de 18.786.425 lei, din care suma
de 13.239.960 lei reprezinta investitii financiare pe termen scurt (cca. 1 an), iar in conturile
bancare si respectiv in casa dispune de suma de 5.546.465 lei.
Pentru o analiza mai atenta a cheltuielilor efectuate, se prezinta principalii indicatori :
La „Cheltuielile privind activităţile fără scop patrimonial” s-a înregistrat suma de
5.869.873 lei, după cum urmează:
1.

Cheltuieli privind stocurile

122.654 lei

din care:
- cheltuieli privind combustibilii

2.

9.743 lei

- cheltuieli privind alte materiale consumabile

25.401 lei

- cheltuieli materiale de natura obiectelor de inventar

21.973 lei

- cheltuieli privind energia şi apa

65.537 lei

Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terţi:

1.815.378 lei

din care:
- cheltuieli cu reparatii-intretinere

36.105

lei
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- cheltuieli cu colaboratorii si membrii C.P.

343.771

lei

389.464

lei

La „CHELTUIELI CU COLABORATORII SI MEMBRII COMISIEI
PERMANENTE” sunt incluse urmatoarele :
- cuantumul indemnizatiilor anuale ale membrilor C.P., in
suma totala de 274.561 lei;
- cuantumul indemnizatiilor brute ce revin membrilor Comisiei
Centrale de Disciplina, de 23.562 lei si indemnizatii acordate
pe baza de conventii civile in suma de 45.648 lei,
- cheltuieli privind onorariile
- cheltuieli protocol, reclamă, publicitate
- cheltuieli transport bunuri şi persoane
- cheltuieli cu deplasările

67.102

lei

2.627

lei

458.100

lei

Referitor la „ CHELTUIELILE CU DEPLASARILE „ se impune sa
subliniem ca in acestea sunt inglobate :
- cheltuielile cu deplasarile interne, care includ cheltuielile
propriu zise de organizare a sedintelor C.P., Consiliului UNBR si
Congresul Avocatilor, precum si cele legate de deplasarea
membrilor C.P. la aceste reuniuni, cazare etc.; cheltuieli cu
deplasarile externe, care includ cele legate de participarea
delegatilor UNBR la reuniunile Comitetului Permanent al CCBE
de la Bruxelles si respectiv la reuniuni organizate de alte foruri
ale avocaturii;
- cheltuieli poştale, telecomunicaţii

52.440

lei

- cheltuieli cu serviciile bancare

27.118

lei

438.651

lei

- alte cheltuieli cu prestări de servicii
In aceste cheltuieli sunt incluse si cele legate de emiterea de
carduri europene in suma de 181.029 lei.
3.

Cheltuieli cu alte impozite şi taxe

4.

Cheltuieli cu personalul

4.745 lei
1.474.204 lei

din care:
- cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială
5.

Alte cheltuieli de exploatare

281.783 lei
2.322.842 lei

din care:
- cotizaţii la organisme internaţionale
- contribuţii la organisme din ţară (I.N.P.P.A. si U.P.L.R.)

373.316 lei
1.811.881 lei
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- donaţii si subvenţii acordate

137.645 lei

6.

Cheltuieli din diferente de curs valutar

7.

Cheltuieli cu amortizările

47 lei
130.003 lei

La „cheltuieli privind activităţile economice” s-a înregistrat suma de 2.019.657 lei,
după cum urmează:
1.

Cheltuieli cu poliţe de asigurare AEGRM

388.460 lei

2.

Cheltuieli cu onorarile

132.213 lei

3.

Cheltuieli PTTR

11.344 lei

4.

Cheltuieli cu serviciile bancare

12.223 lei

5.

Alte cheltuieli cu prestări servicii

41.492 lei

6.

Contribuţii la organisme din ţară (Corpul operatorilor AEGRM)

987.827 lei

7.

Cheltuieli cu impozitul pe profit

446.098 lei

Referitor la subcapitolele de cheltuieli, se subliniaza faptul ca majoritatea dintre
acestea s-au incadrat in sumele planificate, iar la subcapitolele „Cheltuielile cu deplasarile”,
„Cheltuielile cu intretinerea si reparatiile” si „Cheltuielile cu onorariile”, unde se depasisera
prevederile bugetare, la rectificarea bugetara din decembrie 2015 s-au efectuat corelarile
necesare, care au echilibrat situatia.
Analizand, in final, conturile „DEBITORI DIVERSI” si „CREDITORI DIVERSI” din bilantul
contabil pe anul 2015 rezulta urmatoarele :
-

Contul „ DEBITORI DIVERSI ” figureaza cu un sold de 630.584 lei care reprezinta
taxele datorate de barouri pentru luna dec. 2015 (366.469 lei) si virate de acestea
in lunile ian.- feb. 2016 si comisioanele virate de agentii AEGRM in luna ian. 2016
pentru dec. 2015 (264.115 lei)

-

Contul „ CREDITORI DIVERSI ” cu un sold de 2.466.963 lei se refera la sumele
disponibile in fondul de solidaritate in valoare de 2.449.608 lei precum si unele
sume virate eronat in contul UNBR si care urmeaza sa fie clarificate si distribuite
celor indreptatiti.
*
*

*

Elementele prezentate în situaţiile financiare anuale au fost evaluate în conformitate
cu principiile contabilităţii generale şi a contabilităţii de angajament.
În toată activitatea contabilă desfăşurată au fost avute în vedere:
-

principiul continuităţii activităţii, în sensul că entitatea şi-a continuat în mod
normal funcţionarea fără nici un element de nesiguranţă;
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-

principiul permanenţei metodelor, în sensul că metodele de evaluare au fost
aplicate în mod constant de la un exerciţiu la altul;

-

principiul prudenţei, în sensul că a fost inclus numai excedentul de la data
încheierii bilanţului; s-a ţinut, de asemenea, cont de toate datoriile care au apărut
în cursul exerciţiului financiar,

-

principiul independenţei exerciţiului, în sensul că au fost luate în calcul toate
veniturile şi cheltuielile aferente exerciţiului financiar, indiferent de data încasării
sau plăţii acestora.

-

principiul evaluării separate a elementelor de activ şi respectiv a datoriilor;

-

principiul intangibilităţii în sensul că bilanţul de deschidere pentru exerciţiul
financiar 2014 corespunde cu cel de închidere al anului 2013;

-

principiul necompensării, în sensul că nu au fost compensate elementele de activ şi
respectiv de pasiv;

Se menţionează, de asemenea, că imobilizările corporale privind activităţile fără scop
patrimonial au fost amortizate utilizând amortizarea liniară.
În concluzie, se subliniază faptul că situaţiile financiare au fost întocmite în
conformitate cu prevederile Legea contabilităţii nr.82/1991, cu modificările şi completările
ulterioare şi respectiv Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop
patrimonial.

P R E Ş E D I N T E,
Av. dr. Gheorghe FLOREA

CONTABIL ŞEF,
Ec. Daniel NEGREA
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