
 1

 
RAPORTUL CENZORILOR  

pentru anul 2007 
 
 
 
 
 

         Comisia de cenzori a Casei de Asigurări a Avocaţilor  a efectuat controlul 
financiar la 31.12.2007 . 

         În contabilitate s-a stabilit următoarea situaţie a veniturilor şi cheltuielilor: 
 

         VENITURI TOTALE                                  67.828.238 lei  

din care :  

         - venituri din cota de contribuţie  51.160.130 lei  

         - venituri din dobânzi 9.034.607 lei  

         - alte venituri                              7.633.501 lei  

 

         CHELTUIELI TOTALE                            40.941.217 lei  

care se compun din: 

         Capitolul I  

         -  pensii avocaţi                                                    22.653.379 lei  

      

         Capitolul II  

          ajutoare pentru pensionari şi avocaţi                             7.891.470 lei 

care se compune din :  

         - concedii medicale                                                          967.767 lei 

         - concedii îngrijire copil                                                    4.444.535 lei  

         - medicamente                                                                   408.125 lei  

         - ajutoare deces                                                                 171.183 lei            

        - ajutoare materiale pensionari                              1.899.860 lei  
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         Capitolul III  

         - cheltuieli poştale pentru transmitere pensii                       206.813 lei  

         Capitolul IV  

          alte cheltuieli pentru asigurări sociale                            10.189.555 lei 

 din care : 

         - salarii                                                                    3.376.212 lei  

         - CASS + şomaj                                                                 228.675 lei  

         - investiţii                                                                             6.424 lei  

         - CAS                                                     595.415 lei  

         -cote 7%                                                                      3.384.071lei  

         - reparaţii curente                                                                         36.713 lei 

         - alte cheltuieli ( administrative gospodăreşti etc. )          2.562.045lei  

      

          ACTIV BILANŢ  

         Soldul contului 01 „Mijloace fixe” este în sumă de 8.798.989,52 lei . 

         Soldul contului 129 „Fondul de rezervă” este de 2.362.921,75 lei . 

         Soldul contului 13 „Casa” este de 323.685,27 lei .  

         Soldul contului 159 „Alte valori” este de 4.227,14 lei (contra valoare mărci 
poştale). 

         Soldul contului 180 „Banca” cuprinde suma de  153.061.055 lei 
reprezentând disponibilităţile întregului sistem ce se află în bancă sub formă de 
conturi, depozite, titluri de stat, cont curent. 

         Soldul contului 213 „diferenţe din denominare” 1.92 lei  

         Contul 220 „Debitori” prezintă un sold în sumă de 609.025,36 lei şi 
cuprinde toate debitele ce figurează în evidenţele contabile a Filialelor Casei de 
Asigurări a Avocaţilor şi a Casei de Asigurări a Avocaţilor. 

         Soldul contului 234 „furnizori” 23.616,16 lei  
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         Soldul contului 600 „Materiale” este în sumă de 789,93 lei şi cuprinde 
materiale aflate în magazie respectiv, rechizite, tipizate, etc.  

         Soldul contului 603 „Obiecte inventar în folosinţă” este de 352.014,43 lei 
reprezentând totalul obiectelor de inventar de care dispun toate filialele şi Casa de 
Asigurări a Avocaţilor. 
 

         PASIV BILANŢ  

         Soldul contului 05 „Amortizarea mijloacelor fixe” , în sumă de 
1.350.979,95 lei reprezentând amortizarea înregistrată la mijloace fixe din 
inventar.  

         Soldul contului 230 „decontarea cu salariaţii” în sumă de 40.700,34 lei 
reprezentând salarii personal care se vor achita în ianuarie 2007. 

         Soldul contului 231 „Creditori” în sumă de 653.680 lei reprezentând diverşi 
creditori, pensii returnate, ajutoare  materiale returnate ce se vor vira în luna 
ianuarie a anului următor. 

         Soldul contului 232 „Decontări cu bugetul statului” în sumă de 75.211.74 
lei reprezentând datorii la bugetul de stat ce vor fi virate în ianuarie 2008.  

         Soldul contului 233 „Decontări cu asigurările sociale” în sumă de 
155.255,50 lei, reprezentând toate datoriile către bugetul asigurărilor sociale 
inclusiv pensiile. 

         Soldul contului 235 „Ajutor de şomaj” prezintă un sold de 3.550,32 lei ce 
va fi virat în cursul lunii ianuarie 2008. 

         Contul 305 prezintă un sold în sumă de 1.759.848 ,51lei ce reprezintă 
diferenţe din reevaluarea ce a avut loc conform reglementărilor legale. 

         Soldul contului 310 „Fondul mijloacelor fixe” este în sumă de 351.672,10 
lei. 

         Soldul contului 311 „Fondul obiectelor de inventar” este în sumă de 
314.950,89 lei. 

                  Soldul contului 350 „Fondul de rezervă” prezintă un sold de 
4.938.398,44 lei. 

         Contul  530 venituri anticipate are un sold de 9924 lei ,venituri ce se vor 
obţine în anul 2008. 
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         Soldul contului 531 „ Venituri de realizat” în sumă de 22.346,76 lei 
reprezintă venituri care vor fi obţinute  în anul următor. 

         Soldul conturilor 570 şi 580 „Venituri din anii precedenţi” este în sumă de 
155.859.805 lei. 

         Aceste solduri reprezintă disponibilităţi băneşti realizate în decursul 
timpului pe întregul  sistem de asigurări al avocaţilor.  

         Analizând situaţia financiară a Casei de Asigurări a Avocaţilor   în 
ansamblu , se constată o creştere continuă a nivelului veniturilor din sistemul de 
asigurări sociale ale avocaţilor. 

         Excedentul este de 26.887.021 lei. 

         S-a constatat că s-au gestionat corect fondurile Casei de Asigurări a 
Avocaţilor. 

         Faţă de cele prezentate mai sus vă rugăm a propune descărcarea de gestiune 
a Consiliului Casei de Asigurări a Avocaţilor din România pe anul 2007 . 
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