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Camera Auditorilor Financiari                      

                   din                                                                            

               România                                                                                              

Bucureşti, Str. Sirenelor, nr.67-69, 

     Sector 5    

Tel. (031) 433 59 45 

                    Fax  (031) 433 59 40 

                    e-mail: cafr@cafr.ro 

                             Departamentul Economico-Financiar 

                              

 
NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE 

pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019 

 

 

 

NOTA 1 : PRINCIPII, POLITICI ŞI METODE CONTABILE 

 

 CAFR organizează şi conduce contabilitatea proprie potrivit prevederilor Legii contabilităţii nr. 

82/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi întocmeşte situaţii financiare 

anuale potrivit prevederilor Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 3103/2017 pentru 

aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial. 

Pentru activitățile economice desfășurate CAFR aplică  prevederile Reglementărilor contabile 

conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordin al ministrului finantelor publice, adaptate 

la specificul activităților fără scop patrimonial, respectiv Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 

nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale 

individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare. 

 

In exercițiul financiar 2019 CAFR a aplicat contabilitatea de angajamente, in conformitate cu 

politica contabilă adoptata  prin Hotărârea Consiliului  nr. 83 din data de 20.09.2016, incepand 

cu exercitiul financiar 2017 privind recunoașterea veniturilor, în sensul respectarii principiului 

contabilitatii de angajamente,in conformitate cu prevederile OMFP 3103/2017 cadrul de 

raportare aplicabil. 

Impactul modificării politicii contabile s-a reflectat în: 

- La venituri sunt prezentate sumele încasate sau de încasat din activitățile curente cât 

și câstigurile din orice altă sursă;  

- Creanțe: creșterea creanțelor, provine în principal din cotizații variabile și cotizații 

fixe aferente exercițiului financiar 2019 neîncasate la 31 dec. 2019 (detalii la nota 5 la 

situatiile financiare). 

 

CAFR a elaborat situațiile financiare bazându-se pe faptul că activitatea continua cel puțin 12 

luni, fără reduceri semnificative. 

 

Ȋn decursul exerciţiului financiar încheiat la 31 decembrie 2019 imobilizările şi stocurile au fost 

evidenţiate la costul de achiziţie, cu excepția clădirii și terenului ce au fost reevaluate la 

31.12.2013. 

 

În cadrul imobilizărilor necorporale ale CAFR se cuprind: 

- concesiunile, brevetele, licenţele, mărcile comerciale, drepturile şi activele similare; 

- alte imobilizări necorporale 
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CAFR foloseşte metoda amortizării liniare a imobilizărilor necorporale din patrimoniul său. 

Durata de amortizare:  

- concesiuni, mărci, licenţe, alte imobilizări necorporale: 1-10 ani, sau alte durate în funcţie 

de duratele prevăzute în contracte/acorduri; 

 

CAFR foloseşte metoda amortizării liniare a imobilizărilor corporale din patrimoniul său. 

Durata de amortizare:  

Clădiri........................................................................60 ani 

Mijloace transport........................................................5 ani 

Mobilier...................................................................5-15 ani 

Echipamente de protecţie a valorilor materiale..........24 ani 

Aparatură birotică......................................................3-5 ani 

Aparate și instalații de măsurare, control și reglare...2-4 ani 

 

Imobilizările financiare ale CAFR la 31 decembrie 2019 reprezintă investiţii în titluri de stat, 

cauțiune depusă la dosar DITL Sector 5 şi creanţe imobilizate reprezentând sume acordate 

terţilor în baza unor contracte de chirii. 

 

Stocurile sunt reprezentate de revistele şi publicaţiile intrate în vederea distribuirii gratuite, în 

cadrul activităţii fără scop patrimonial sau vânzării, în cadrul activităţii economice. 

Contabilitatea stocurilor se ţine cantitativ şi valoric. CAFR aplică inventarul permanent. 

 

Creanțe 

Diferenţele de curs valutar care au apărut cu ocazia decontării creanţelor şi datoriilor în valută la 

cursuri diferite faţă de cele la care au fost înregistrate iniţial pe parcursul perioadei (sau faţă de 

cele la care au fost raportate în situaţiile financiare anterioare) au fost recunoscute ca venituri sau 

cheltuieli în perioada în care au apărut. 

La sfârşitul fiecarei luni diferenţele de curs valutar rezultate din evaluarea disponibilităţilor în 

valută la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil la sfârşitul lunii 

respective, s-a înregistrat în conturile de venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar, după 

caz. 

Operaţiunile privind încasările şi plăţile în valută s-au înregistrat în contabilitate la cursul zilei, 

comunicat de Banca Naţională a României. 

Operaţiunile de vânzare-cumpărare de valută s-au înregistrat în contabilitate la cursul utilizat de 

banca comercială la care s-a efectuat licitaţia cu valută, fără a genera în contabilitate diferenţe de 

curs valutar. 

    

Conturile la bănci cuprind disponibilităţile în lei şi valută aflate în conturi curente. 

 

Capitalurile CAFR cuprind: 

- rezervele 

- rezultatul reportat 

- rezultatul exerciţiului financiar. 

 

Contabilitatea veniturilor CAFR se ţine distinct pe feluri de activităţi, respectiv pe 

 activităţi fără scop patrimonial şi activităţi economice, iar în cadrul acestora pe feluri de 

 venituri, după  natura lor. 

Veniturile încasate în exerciţiul financiar curent dar care se referă la exerciţiul următor sunt 

înregistrate ca venituri în avans. 
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Veniturile CAFR provin în cea mai mare măsură din activitatea fără scop patrimonial, dar 

 şi din activitatea economică. 

Veniturile din activitǎţi fǎrǎ scop patrimonial au provenit din: 

-Venituri din cotizaţiile membrilor 

-Venituri din taxe de înregistrare stabilite conform legislaţiei în vigoare 

-Venituri din dobânzile obţinute din plasarea disponiblităţilor din activitatea fără scop 

patrimonial 

-Venituri din diferenţe de curs valutar rezultate din activitatea fără scop patrimonial 

-Venituri din provizione si ajustari pentru depreciere 

- Alte venituri din activitatea fără scop patrimonial  

 

Veniturile din cotizații fixe se recunosc pro-rata lunar, conform statutului declarat la începutul 

anului de către membrii Camerei și se actualizează în funcție de modificările intervenite 

referitoare la statut. 

Veniturile din cotizații variabile s-au recunoscut la închiderea exercițiului financiar 2019 în baza 

rapoartelor depuse de auditori până la data de 13.03.2020. 

 

Veniturile din dobânzi din plasarea disponibilităţilor din activităţi fără scop patrimonial se 

recunosc periodic, proporţional, pe măsura generării venitului respectiv, pe baza contabilităţii de 

angajamente. 

 

Veniturile din activitǎţi economice constau din: 

-Venituri din comercializarea revistelor “Audit Financiar” şi “Practici de Audit”  

-Venituri din comercializarea altor publicaţii editate de către CAFR 

 

 

Cheltuielile CAFR reprezintă valorile plătite sau de plătit pentru: 

- consumuri de stocuri; 

- lucrări  executate şi servicii  prestate de care beneficiază CAFR; 

- cheltuieli cu personalul; 

- executarea unor obligaţii  legale sau  contractuale. 

Cheltuielile ce privesc consumuri de stocuri se recunosc în momentul dării în folosință, respectiv 

a transferului dreptului de proprietate . 

Costul cu serviciile  se recunoasc în momentul efectuării lucrărilor/serviciilor și sunt atribuite 

perioadei la care se referă. 

Contabilitatea  cheltuielilor se ţine pe feluri  de cheltuieli, astfel: 

- cheltuieli de exploatare; 

- cheltuieli financiare; 

- cheltuieli extraordinare. 

 

Rezultatul exerciţiului financiar (excedent sau deficit) se stabileşte cumulat de la începutul 

exerciţiului financiar, pe fiecare dintre cele două feluri de activităţi: activitate fără scop 

patrimonial şi activitate economică. Rezultatul definitiv al exerciţiului financiar se stabileşte pe 

fiecare tip de activitate la închiderea acestuia. 

 

Pentru activitatea economică desfăşurată, CAFR datorează  impozit pe profit. 

Calculul impozitului pe profit se face conform art. 15 alin.(2) și alin. (3) Cod Fiscal aprobat prin 

Legea 227/2015 cu modificările şi completările ulterioare. 
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NOTA 2-a: ACTIVE IMOBILIZATE PENTRU ACTIVITĂŢILE FĂRĂ SCOP 

PATRIMONIAL 

(situaţia detaliată este prezentată în cadrul anexei nr. 1a) 

 

2.1. Imobilizări necorporale 

Duratele de viaţă utilizate la calculul amortizării imobilizărilor necorporale sunt cuprinse între 5 

şi 10 ani. 

Metoda de amortizare utilizată este cea liniară. Componenţa soldului la 31 decembrie 2019 o 

reprezintă mărcile CAFR,  site-urile www.cafr.ro şi www.revista.cafr.ro, baza de date a CAFR, 

alte programe informatice şi licenţe software. 

2.2. Imobilizări corporale 

Ȋn structura activelor imoblizate se regăsesc: 

- terenul aferent sediului CAFR şi amenajările efectuate pe acesta; 

- “Construcţii” cuprinde sediul CAFR din str. Sirenelor nr. 67-69 sect. 5 Bucureşti, 

- “Mijloace de transport” include autoturismele aflate în proprietatea CAFR; 

-  “Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale” 

include mobilierul şi aparatura birotică achiziţionate pentru desfăşurarea activităţii 

curente, cu o durată de amortizare la mobilier de 5 ani şi la aparatură birotică de 3 ani, iar 

la echipamente de protecţie a valorilor materiale (casa de bani), 24 ani; 

 

Reevaluarea imobilizărilor corporale 

Ultima reevaluare s-a făcut pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013, pentru 

clădire și teren aferent. Pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019 s-a efectuat 

reevaluarea clădirii în scop fiscal de către un expert evaluator, membru ANEVAR. 

 

2.3. Imobilizări financiare 

Imobilizările financiare ale CAFR la 31 decembrie 2019 cuprind: 

- plasamente în titluri de stat pe o perioadă mai mare de 1 an (1.996.959 lei) 

- creanţe imobilizate constând în sume acordate terţilor în baza unor contracte de chirii – garanţie 

(23.172 lei) 

- cauțiune în sumă de 16.796 lei depusă la Dosar nr.4447/2/2016  

- cautiune in suma de 14.130 lei depusa la Dosar nr.31655/302/2019 

 

 

NOTA 2-b: ACTIVE IMOBILIZATE PENTRU ACTIVITĂŢILE ECONOMICE 

(situaţia detaliată este prezentată în cadrul anexei nr. 1b) 

 

Imobilizările afectate exclusiv activităţii economice sunt reprezentate de licenţa şi actualizările 

ulterioare ale acesteia, achiziţionate de către CAFR pentru traducerea şi publicarea “Ghidului 

pentru un audit de calitate”, destinat comercializării. Durata de amortizare s-a stabilit pe perioada 

acordării acesteia, conform acordului semnat între CAFR şi ICAS. Metoda de amortizare folosită 

este cea liniară. 

 

In cursul anului 2019, s-au achizitionat licenta pentru Ghid ICAS, licente antivirus. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.revista.cafr.ro/
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NOTA 3: PROVIZIOANE 

 

Ȋn cursul exerciţiului financiar 2019 s-au constituit alte provizioane pentru riscuri și cheltuieli în 

sumă de 65.172 lei, s-au anulat provizioane pentru litigii în sumă de 81.606 lei si s-au anulat  

provizioane pentru litigii in suma de 328.020 lei. 

 
                                                                                                                                                                  

    -lei- 

Tip provizion 
Sold 

Constituiri Anulari 
Sold 

 1 ian.2019 31-Dec-19 

- Provizioane pentru litigii 328,020   328,020 0 

- Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli 81,606 65,172 81,606 65,172 

Total 409,626 65,172 409,626 65,172 

 

 

Provizionele pentru litigii s-au anulat ca urmare a finalizarii litigiilor prin emiterea de sentinte 

definitive astfel: 

- Dosar nr.735/2/2015 Prim-Audit SRL suma de 300.000 lei (sentința definitivă 

3189/11.06.2019) 

- Dosar nr.37024/3/2017  (conflicte de muncă) suma de 28.020 lei (sentința definitivă în 

hot. Jud. 2490/2019) 

 

 

Alte provizioane pentru riscuri și cheltuieli se referă la concediile neefectuate anulate suma de 

46.643 lei si fond de premiere executiv  suma de 34.963 lei si constituirea pentru concediile 

neefectuate in anul 2019 in suma de 65.172 lei. 

 

 

Tip provizion 
Sold  1 

ian.2019 
Constituiri Anulari 

Sold 

12/31/2019 

- Provizioane pentru litigii 328,020 0 328,020 0 

ANULARE PROVIZION HOT.JUD.2490/2019 

ANDRA          
28,020   28,020 0 

ANULARE PROVIZION PRIM AUDIT 

SENTINTA/11.06/3186/19 
300,000   300,000 0 

- Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli 81,606 65,172 81,606 65,172 

INCHIDERE PROVIZION 31.12.18 

CONCEDII DE ODIHNA  EFECTE 
46,643   46,643 0 

INCHIDERE PROVIZION FD.PREMIERE 

2019         
34,963   34,963 0 

INREGISTRARE PROVIZION CONCEDII 

DE ODIHNA  NEEFECTUATE 2019      
0 65,172   65,172 
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NOTA 4: INFORMATII PRIVIND CAPITALURILE PROPRII 

 

 

      -lei- 

CAPITALURI PROPRII 
Sold 

Cresteri Reduceri 
Sold 

1/1/2019 12/31/2019 

0 1 2 3 4=1+2-3 

I. Capital         

II.Rezerve din reevaluare 1,244,427     1,244,427 

III.Rezerve 5,018,980     5,018,980 

IV.Rezultat reportat 

reprezentand 
        

 Excedentul/profitul reportat 4,435,528 -8,537 -663,604 5,090,595 

Rezultatul reportat reprez 

excedentul  nerepartizat sau 

deficitul neacoperit pv activ 

fara scop patrimonial 

4,163,772 -30,056 -663,604 4,797,320 

- repartizare excedent/acoperire 

deficit 2018 
4,809,892 310,593 

 

5,120,485 

- repartizare excedent/acoperire 

deficit din erori contabile  
-646,120 -358,097 -663,604 -340,613 

- inregistrare venituri aferente 

ani anteriori/ajustari* 
  17,448   17,448 

Rezultatul reportat reprez 

profitul  nerepartizat sau 

pierderea neacoperita pv activ 

economice 

271,756 21,519 0 293,275 

- repartizare profit/acoperire 

pierdere 2018 
271,756 21,519 0 293,275 

- inregistrare venituri aferente 

ani anteriori/ajustari** 
        

Rezultatul reportat provenit din 

corectarea erorilor 
-646,120 -358,097 -663,604 -340,613 

contabile pv activ fara scop 

patrimonial (sold D)*** 

V.Excedentul/profitul 

exercitiului financiar 
332,113 9,903,099 9,649,216 585,995 

- Excedent pv activ fara scop 

patrimonial 
       

- Excedent pv activ fara scop 

patrimonial 
310,593 9,863,674 9,557,530 616,737 

- Profit pv activ economice 21,519 39,426 91,686 -30,741 

- Pierdere pv activ economice         

Total 11,031,047   11,939,998 

 

Observăm o crestere de 13% a rezultatului reportat (655.067 lei), provenită din : 

*Cresteri ale rezultatului reportat pv activitățile fără scop patrimonial, cu : 

- transfer excedent activitatea fara scop patrimonial 2018 (310.593 lei) 
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-transfer rezultat inregistrare venituri aferente ani anteriori 2018 (17.448 lei)  

 

**Creșteri ale rezultatului reportat pv activitățile economice, cu : 

 -reportare profit activitate economica 2018 (21.519 lei) 

 

***Influența asupra rezultatului reportat provenit din corectarea erorilor contabile privind 

activitățile fără scop patrimonial in suma de 305.507 lei, astfel : 

- Inregistrare venituri cotizatii auditori intrati in anul 2018 (30.666 lei) 

- Reglari aferente anilor anterioari (-21.718lei) 

- Înregistrării diminuare ajustare restantieri 2013-2016 incasati in anul 2019  (cotizații fixe 

și variabile) în sumă de 102.300 lei 

- Ajustarii pentru depreciere a creanțelor aferente 2018 stagiari în sumă de (-55.740 lei)  

- Ajustarii pentru depreciere a creanțelor aferente 2018 cotizatii persoane fizice  în sumă de 

(-378.171 lei) 

- Corectare evaluare accesorii DITL Sector 5, impozit cladire (628.170 lei) 

- Inchidere provision constituit aferent restantieri 2013-2016 neincasati (490.884) 

- Inchidere sold neincasat restantieri 2013-2016 neincasati (-490.884) 

 

Detaliu privind influența asupra rezultatului reportat provenit din corectarea erorilor contabile 

privind activitățile fără scop patrimonial in suma de 305.507 lei 

 

 

CAPITALURI PROPRII 
Sold 

1/1/2019 
Cresteri Reduceri 

Sold 

12/31/2019 

Rezultatul reportat provenit din 

corectarea erorilor contabile pv activ 

fara scop patrimonial (sold D)*** 
-

646,120 -358,097 -663,604 -340,613 

Inregistrare venituri cotizatii auditori 

intrati in anul 2018   30,666     

Reglari aferente anilor anterioari   -179 21,539   

Înregistrării diminuare ajustare 

restantieri 2013-2016 incasati in anul 

2019  (cotizații fixe și variabile)   102,300     

Ajustarii pentru depreciere a 

creanțelor aferente 2018 stagiari      55,740   

Ajustarii pentru depreciere a 

creanțelor aferente 2018 cotizatii 

persoane fizice     378,171   

Corectare evaluare accesorii DITL 

Sector 5, impozit cladire     -628,170   

Inchidere provision constituit aferent 

restantieri 2013-2016 neincasati    0 -490,884   

Inchidere sold neincasat restantieri 

2013-2016 neincasati    -490,884 0   
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NOTA 5: SITUAŢIA CREANŢELOR  

 

Creanţele aflate în sold la 31 decembrie 2019 sunt în sumă de 3.457.942 lei şi sunt constituite 

din: 

                                                                                                                                         -lei- 

 

CREANTE 

Sold la inceputul 

exercitiului 

financiar 

Sold la sfarsitul 

exercitiului 

financiar 

   Termen de lichiditate 

sub 1 an peste 1 an 

Total, din care: 3,158,635 3,598,243 3,598,243 - 

debitori diversi* 3,998,180 4,527,867 4,527,867 - 

alte creante sociale-sume 

de recuperat CM 
90,715 64,082 64,082 - 

dobanzi de incasat 0 0 0 - 

alte creante 41,403 35,052 35,052 - 

ajustari pt depreciere-

debitori diversi** 
-971,663 -1,028,758 -1,028,758 -  

 

 

* debitori diverşi, în sumă de 4.527.867 lei care cuprind: 

-  ştampile, amprente şi carnete neachitate până la data bilanţului, respectiv carnete şi 

ştampile cu/fără amprentă (ne)imprimate comandate în avans pentru viitorii membri, care 

se vor scădea la momentul distribuirii către aceştia (48.507 lei); 

- contravaloare abonamente medicale ce vor fi recuperate în perioada următoare (2.721 

lei); avansuri nedecontate la data bilanțului (5.400 lei); 

- cotizații fixe aferente 2019 (1.314.636 lei) neîncasate la 31 dec.2019; 

- cotizații variabile aferente 2019 (2.758.554 lei) neîncasate la 31 dec.2019; 

-cotizatii stagiari aferente 2019 (398.050 lei) neîncasate la 31 dec.2019; 

** Se constata o crestere a provizionelor pentru depreciere creanțe cu 57.095lei rezultata 

din: diminuare ajustări pentru depreciere creanțe – debitori diverși, suma de -269.370 lei 

ce reprezintă cotizații aferente 2013-2016, incasari cotizatii 2017,  suma de -490.884 lei 

reprezentând anulare provizion restantieri 2013-2016; suma de 55.740 constituire 

provizion stagiari 2018; suma de 342.940 lei provizion stagiari 2019; provizion 

restantieri 2018-persoane fizice ; suma de 40.498,06 provizion 2018 persoane juridice 

cotizatie variabila 

 

 

NOTA 6: SITUAŢIA  DATORIILOR 

 

Datoriile aflate în sold la 31 decembrie 2019 sunt în sumă de 2.478.613 lei şi sunt constituite din: 

 
                     -lei- 

DATORII  

Sold la 

inceputul 

exercitiului 

financiar 

Sold la 

sfarsitul 

exercitiului 

financiar 

  Termen de exigibilitate 

sub 1 an 1-5 ani 
peste 5 

ani 
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Total, din care: 3,069,544 2,478,613 2,478,613 - - 

 impozite locale, 

alte datorii la 

bugetul statului * 

2,641,573 1,972,897 1,972,897 - - 

personal salarii 

datorate, 

asigurari sociale, 

alte datorii in 

legatura cu 

personalul 

245,690 241,884 241,884 - - 

furnizori 45,699 134,713 134,713 - - 

creditori diversi 115,237 107,824 107,824 - - 

impozit salarii 21,345 21,295 21,295 - - 

impozit pe profit 0 0 0 - - 

 

 

       *impozite locale (impozit pe clădire, teren și mijloace de transport aferente perioadei 2011-

2017) în sumă de 1.031.502 lei și accesorii aferente impozitelor locale, în sumă de 941.395 lei .  

 

INFORMAŢII privind litigiul cu Direcția Impozite si Taxe Locale Sector 5 

 

În martie 2016 DITL Sector 5 a dispus încadrarea CAFR în categoria contribuabililor cu obligații 

de plată a impozitelor și taxelor locale, inclusiv  retroactiv  pentru perioada 2011-2015. 

Menționăm că timp de 12 ani Camera nu a constituit și nu a plătit taxe și impozite pe proprietate, 

bazându-se pe adresa DITL S5 din februarie 2006 și pe fișa pe plătitor eliberată în data de 

15.03.2016. În toată această perioadă DITL nu a emis nici o decizie de impunere către Cameră. 

Prin decizia nr. 67936/28.03.2016 DITL a stabilit în sarcina CAFR : 

- debit principal în sumă 1.335.633 lei, reprezentând impozit pe teren, clădire și 

mijloace de transport și 

- debite accesorii în sumă de 997.745,25 lei aferente anilor 2011-2016. 

De asemenea, precizăm că DITL a procedat la executarea silită a debitului în cursul anului 2016, 

și a executat prin poprire pe cont bancar suma de 343.997 lei. 

CAFR a procedat în instanță la anularea Deciziilor de impunere emise, de asemenea la 

contestație la executare și la suspendarea executării. 

Precizăm că în primă instanță prin Sentința civilă nr.160 din data de 25.01.2017 în dosarul nr. 

4446/2/2016, Curtea de Apel București, a dispus admiterea acțiunii Camerei, anularea deciziilor 

de impunere emise de DITL S5 și exonerarea reclamantei de plata sumelor stabilite prin deciziile 

respective. 

Prin decizia nr. 4951/2019 instanta suprema a admis recursul formulat de DITL S5 impotriva 

Sentintei civile nr. 160/25 ianuarie 2017 a Curtii de Apel Bucuresti -Sectia a VIII a contencios 

administrativ si fiscal, a casat sentinta atacata si a trimis cauza spre rejudecare la aceeasi instanta. 

Curtea de Apel Bucuresti a fixat prim termen in rejudecare pe data de 04.03.2020 (dosar nr. 

4446/2/2016*) 

 

Având în vedere că sentința din primă instanță nu este definitivă, există riscul major ca sentința 

160/25.01.2017 să se modifice, astfel s-a actualizat debitul, prin înregistrarea accesoriilor 

calculate pentru perioada 30.03.2016-31.12.2018 : 

- pentru perioada 30.03.2016-31.12.2016 suma de 190.309 lei (ce a influențat 

rezultatul reportat) 

- pentru exercițiul 2017 suma de 190.904 lei 

- pentru exercitiul 2018 suma de 190.607 lei. 
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Valoarea accesoriilor primita la 10.03.2020 conform situatie DITL este de 939.020,64 lei. 

Valoarea inregistrata in contabilitate 2011-2018 reprezentand accesorii in suma de 1.567.190 lei, 

diferenta de 628.170 lei a fost corectata pe seama rezultatului reportat. 

 

 

 

NOTA 7: INFORMAŢII PRIVIND SALARIAŢII ŞI MEMBRII ORGANELOR DE 

ADMINISTRAŢIE, CONDUCERE ŞI DE SUPRAVEGHERE 

 

 

Ȋn cursul exerciţiului financiar încheiat la 31 decembrie 2019, CAFR a acordat indemnizaţii 

membrilor Consiliului CAFR, în sumă de 1.080.343 lei ( la 31 dec 2018 : 1.022.227 lei), din care 

indemnizatii acordate comisiei de disciplina suma de 14.160 lei. 

La 31 decembrie 2019, CAFR nu are înregistrate împrumuturi acordate sau avansuri spre 

decontare către membrii Consiliului CAFR sau conducerii executive. 

La încheierea exerciţiului financiar nu există garanţii sau obligaţii preluate de către CAFR în 

numele membrilor Consiliului sau conducerii executive. 

 

 

Numărul mediu al salariaţilor a evoluat după cum urmează: 

 2018 2019 

Personal conducere 1 1 

Personal execuţie 48 46 

Total 49 47 

 

Cheltuielile cu salariile şi asigurările sociale aferente sunt: 

 

- lei -  

  2018 2019 

Cheltuieli cu salariile 4,034,942 3,573,248 

Cheltuieli cu asigurări sociale 162,253 143,208 

Total 4,197,195 3,716,456 

 

 

 

NOTA 8: ALTE INFORMAŢII 

 

a) Prezentare 

CAFR este organizaţia profesionalǎ de utilitate publicǎ, fǎrǎ scop patrimonial, înfiinţatǎ în baza 

prevederilor Ordonanţei de Urgenţǎ a Guvernului nr.75/1999, modificată și completată de Legea 

nr.162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare 

anuale consolidate, care reglementează și monitorizează desfǎşurarea activitǎţilor de audit 

financiar în România, altele decât auditul statutar. 

CAFR are personalitate juridicǎ, cu sediul în Bucureşti, Str. Sirenelor Nr.67-69, Sector 5, cod de 

identificare fiscală: 12137045. 
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La 31 decembrie 2019, CAFR are cinci reprezentanţe regionale înfiinţate ca sedii secundare, în 

oraşul Iaşi – Reprezentanţa de Nord-Est a CAFR, în oraşul Braşov, unde funcţionează 

Reprezentanţa Centru a CAFR, în oraşul Cluj-Napoca, unde funcţionează Reprezentanţa Nord 

Vest a CAFR şi în oraşul Timişoara, unde funcţionează Reprezentanţa Vest a CAFR, in orasul 

Constanta, unde functioneaza Reprezentanta Est a CAFR.   

 

b) Informaţii privind relaţiile cu părţile afiliate 

CAFR nu deţine participaţii la alte entităţi, iar în cursul exerciţiului financiar încheiat la 31 

decembrie 2019 nu a iniţiat tranzacţii cu părţi afiliate. 

 

c) Elementele patrimoniale, veniturile şi cheltuielile CAFR sunt exprimate în moneda 

naţională. 

 

 

d)        VENITURI TOTALE                                              =   10.043.400 lei 

 din care : 

- Venituri din activitǎţi fǎrǎ scop patrimonial             =  10.003.975 lei 

- Venituri din activitǎţi economice                              =       39.425 lei 

 

Veniturile din activitǎţi fǎrǎ scop patrimonial au provenit din: 

Tip venit Suma (lei) 
Pondere în 

total venituri 

- Venituri din cotizaţiile membrilor 9,194,348 91.91% 

- Venituri din taxe de înregistrare 0 0.00% 

- Venituri din dobânzile obţ. din plasarea disp. din AFSP 27,566 0.28% 

- Venituri din sponsorizare 0 0.00% 

-Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciare 642,564 6.42% 

- Venituri din diferente de curs valutar 1,443 0.01% 

- Venituri din actiuni ocazionale, utilizate in scop social sau 

profesional, potrivit statutului de organizare si functionare 
54,000 0.54% 

- Venituri obtinute din reclama si publicitate, potrivit 

legislatiei in vigoare 
62,507 0.62% 

- Alte Venituri din activitatea fără scop patrimonial 21,547 0.22% 

 

2.Veniturile din activitǎţi economice constau din: 

Tip venit Suma (lei) 
Pondere în 

total venituri 

- Venituri prestari servicii 480 1.22% 

- Venituri din vânzarea publicatii 38,795 98.40% 

-  Alte venituri din exploatare 150 0.38% 

 

CAFR îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României. 

 

 

    e) Venituri şi cheltuieli extraordinare. Venituri şi cheltuieli în avans 

Ȋn cursul exerciţiului financiar încheiat la 31 decembrie 2019 nu s-au înregistrat venituri sau 

cheltuieli extraordinare. 

Veniturile în avans înregistrate la 31 decembrie 2019, sunt în sumă de 32.613 lei şi reprezintă 

cotizaţii, taxe ale membrilor încasate în anul 2019 aferente însă exerciţiului financiar următor. 
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Cheltuielile în avans înregistrate la 31 decembrie 2019, sunt în sumă de 17.087 lei şi reprezintă 

prime de asigurare, diverse abonamente, chirii, service case de marcat şi cotizaţii la organismele 

profesionale în care CAFR este membru, aferente anului 2019. 

 

 

    f) Ratele achitate în cadrul unui contract de leasing. 

În cursul anului 2017 Camera a încheiat 2 contracte de leasing operational având ca obiect 2 

autovehicule marca Renault Sedan Life Sce 115 CP, pe o durată de 36 de luni. 

S-au achitat 29 rate în cadrul acestor contracte de leasing operațional în sumă totală de 94.366 

lei.  

 

    g) Leasing financiar. 

Nu este cazul. 

 

    h) Onorariile plătite auditorilor statutari în cursul exerciţiului financiar încheiat la 31 

decembrie 2019 au fost în sumă de 74.880 lei. 

 

i) Nu există efecte comerciale scontate neajunse la scadenţă 

 

j)   Plati catre organisme nationale si international în cursul exerciţiului financiar încheiat la 

31 decembrie 2019 au fost în sumă de 1.517.774 lei. 

 

Cotizatii la organisme profesionale, din care: 1,517,774 

Cotizatii la organisme nationale 1,158,001 

       - cotizatie UPLR 20,001 

       - cotizatie ASPAAS 1,133,000 

       - cotizatie AFER 5,000 

Cotizatii la organisme internationale 359,773 

       - cotizatie IFAC 138,502 

       - cotizatie FIDEF/ EFAA 67,724 

       - cotizatie FEE 141,812 

       - cotizatie IAAER 2,408 

       - alte cotizatii (COMMON CONTENT & ICAEW) 9,328 

 

 

Riscuri si incertitudini privind impactul epidemiei cu COVID 19 asupra activitatii CAFR 

 

Pandemia Covid-19 (Coronavirus) are un impact global și afectează semnificativ entitățile și 

auditorii acestora. 

Având în vedere circumstanțele actuale, incertitudinea cu privire la previziunile economiilor din 

întreaga lume, precum și incertitudinea sporită în ceea ce privește perspectivele multor entități 

pot se influenteze activitatea auditorilor financiari. 

In acest moment impactul exact al acestui risc nu se cunoaste inca avand in vedere premisele 

existente, considerem ca acest lucru se va rasfrange intr-o diminuare a cotizatiilor variabile 

deoarece aceastea sunt fundamentate avand la baza valoarea cifrei de afaceri realizate de 

auditorii financiari. 

Pentru 31 decembrie 2019, chiar dacă impactul exact al acestui risc asupra operațiunilor nu se 

cunoaste inca, prezentele situații  financiare sunt întocmite pe baza unei activități continue.  
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Riscuri si incertitudini de reglementare generate de faptul că la data de 15.07.2017 a intrat 

în vigoare Legea nr.162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al 

situațiilor financiare anuale consolidate 

 

Din punct de vedere financiar si in anul 2019 urmare a acestei reglementari s-a constatat o 

diminuare semnificativa, concretizata in diminuarea veniturile din cotizatii stagiari.  

 

In anul 2019 au fost recunoscute drept venituri pentru cotizatii stagiari suma de 344.500 lei.  

 

CAFR poate percepe taxe de la stagiari, având în vedere prevederile art. 32^2 din OUG 75/1999, 

astfel cum a fost modificată de Legea 162/2017, prin care se stabilește că ”Camera își asigură 

veniturile necesare pentru efectuarea cheltuielilor de organizare și funcționare din următoarele 

surse: (...) b) taxe de la auditorii financiari stagiari”. 

 

Prin Hotararea 70/2018, Consiliul CAFR a stabilit, în legătură cu stagiarii, care au efectuat 

stagiul la CAFR, pe perioada cât CAFR a fost autoritate competentă cu activitatea de organizare 

a stagiului, până la expirarea delegării acestei activități, potrivit Legii 162/2017, următoarele : 

 

▪ cuantumul cotizației fixe anuale pentru menținerea în registrul intern al stagiarilor, pentru 

stagiarii care au terminat cei trei ani de stagiu la CAFR și urmează să susțină examenul 

de competență profesională (art. 7, alin.(1) lit f) din Hotararea 35/2014) – de 480 de 

lei/an, 

▪ taxă de eliberare a adeverințelor pentru atestarea efectuării stagiului organizat de CAFR, 

pentru persoanele care s-au retras sau au fost radiate din registrul intern al stagiarilor – 

480 lei. 

 

Nota: 

Potrivit normelor APSAAS cu privire la sustinerea examenului de compententa profesionala de 

catre Stagiari, in prezent nu mai este o limitare in timp pentru sustinerea examenului de 

compententa profesionala pentru cei care au efectuat stagiul (de exemplu 3 ani asa cum era 

reglementat de catre CAFR). 

 

Suma de 344.500 lei reprezentand venituri din cotizatii si taxe stagiari in anul 2019 se compune 

din: 

 109 persoane x 580 lei/ cotizatie Stagiari in anii 1-3 de stagiu =63.220 lei 

 586 persoane x480 lei/taxa mentinere calitate stagiar pana la sustinerea examenului de 

competenta profesionale = 292.300 lei 

 

Această categorie de persoane pentru care s-au constituit aceste venituri, stagiari care au efectuat 

tot stagiul la CAFR (cei 3 ani), iese din sfera de reglementare  a Legii 162/2017, sunt acele 

persoane pentru care CAFR este singura autoritate care poate certifica efectuarea stagiului 

(certifică autorității statului pentru a putea primi la examenul de competență profesională acele 

persoane sau certifică la solicitarea  stagiarului, pentru alte situații) și astfel CAFR tine un 

registru intern, pentru o evidență cât mai bună. 

 

Pe acest subiect există un litigiu cu ASPAAS, respectiv DOSARUL nr. 757/2/2019 aflat pe rolul 

Curții de Apel București. 

 

Practic, ASPAAS a dat în judecată CAFR deoarece a reglementat taxe și cotizații pentru membri 

și stagiari, argumentele ASPAAS fiind acelea că ”organizarea și desfășurarea stagiului, împreună 

cu toate elementele ce țin de stagiu, cât și examenul de competență profesională sunt de 
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exclusiva competență a ASPAAS, CAFR neputând reglementa niciun aspect al stagiului sau 

examenului, inclusiv taxele, doar ASPAAS având această atribuție. Mai mult CAFR nu poate 

percepe taxe pentru activități pentru care nici nu are atribuții legale și pe care nici nu le 

desfășoară prin delegare.” 

 

Dosarul nr. 757/2/2019 aflat pe rolul Curții de Apel București a avut un singur termen de 

judecată, în data de 17.09.2019, la data de 15.10.2019 – Curtea de Apel Bucuresti, s-a pronunțat 

prin Hotărârea nr. 607/2020 cu: ”Respinge acțiunea ca neîntemeiată”. Motivarea (sentința civilă) 

încă nu a fost comunicată. 

 

CAFR pe langa actiunea din instanta, cu privire la legalitatea incasarii cotizatilor de la stagiari, a 

facut demersuri si catre Ministerul de Finante cu privire la incasarea de catre CAFR a cotizatiilor 

de la stagiari. 

 

La o primă analiză de fond, instanța de contencios administrativ a considerat demersul ASPAAS 

neîntemeiat. CAFR practic încasează o taxă pentru a certifica o situație desfășurată sub 

competența CAFR – pentru persoanele care au efectuat întreg stagiul la CAFR și care urmează să 

susțină examenul de competență. 

 

Dosarul încă nu este definitiv, însă hotărârea primei instanțe de judecată - Curtea de Apel 

București, este una favorabilă CAFR. 

 

Deoarece ASPAAS considera ca nu poate percepe taxe pentru activități pentru care nici nu are 

atribuții legale și pe care nici nu le desfășoară prin delegare acest aspect fiind precizat si pe site-

ul ASPAAS, trendul de incasare s-a diminuat semnificativ de la 179.025 lei in 2018, la 1740 lei 

in 2019 si 0 lei in 2020. Avand in vedere acest risc de neincasare aceste creante au fost ajustate 

in proportie de 100%. 

 

 

 

 

 

Ȋntocmit, 

 

Mihaela bodan
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Anexa 1a 

 

ACTIVE IMOBILIZATE  PENTRU ACTIVITATILE FARA SCOP PATRIMONIAL 

 - lei -  

Elemente de active 

Valoare bruta 

Deprecieri 

(amortizari si ajustari ) 

  

Sold la 01 

ianuarie 
Cresteri  

Cedari, 

transferuri si 

alte reduceri 

Sold la 31 

decembrie 

Sold la 01 

ianuarie 

Deprecierea 

inregistrata in 

cursul 

exercitiului 

financiar 

Reduceri 

sau reluari 

Sold la 31 

decembrie 

0 1 2 3 4 = 1+2-3 5 6 7 8 = 5+6-7 

Imobilizari necorporale 364,686 1,053 20,175 345,564 276,954 36,171 20,175 292,950 

Concesiuni, brevete, 

licente 
103,982   20,175 83,807 89,322 11,829 20,175 80,976 

Alte imobilizari 

necorporale 
260,704 1,053   261,757 187,632 24,342   211,974 

Imobilizari corporale 5,681,223 11,570 0 5,692,793 1,103,317 135,267 0 1,238,584 

Terenuri si amenajari 2,130,956     2,130,956 20,801 1,708   22,509 

Constructii 2,547,736     2,547,736 247,527 49,986   297,513 

Echipamente tehnologice 56,039     56,039 49,266 61,609   110,875 

Aparate si instalatii de 

masurare, control si 

reglare 

540,593 8,423   549,016 429,713 21,964   451,677 

Mijloace transport 161,407     161,407 161,407     161,407 

Mobilier, aparatura 

birotica 
232,792 3,147 0 235,939 194,603   0 194,603 

Imobilizari corporale in 

curs 
11,700     11,700       0 

Imobilizari financiare 2,240,912 2,011,089 2,200,944 2,051,057       0 

TOTAL 8,286,821 2,023,712 2,221,119 8,089,414 1,380,271 171,438 20,175 1,531,534 

 

 Ȋntocmit, 

Mihaela Bodan 
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Anexa 1b 

 

 

ACTIVE IMOBILIZATE  PENTRU ACTIVITATILE ECONOMICE 

 - lei -  

Elemente de active 

Valoare bruta 

Deprecieri 

(amortizari si ajustari ) 

  

Sold la 01 

ianuarie 
Cresteri  

Cedari, 

transferuri 

si alte 

reduceri 

Sold la 31 

decembrie 
Cresteri  

Deprecierea 

inregistrata in 

cursul 

exercitiului 

financiar 

Reduceri sau 

reluari 

Sold la 31 

decembrie 

0 1 2 3 4 = 1+2-3 5 6 7 8 = 5+6-7 

Imobilizari necorporale 74,470 0 0 74,470 74,470 11,105 0 85,575 

Concesiuni, brevete, licente 74,470 90,941 0 165,411 74,470 11,105   85,575 

Alte imobilizari necorporale       0 0     0 

Imobilizari corporale 0 0 0 0 0 0 0 0 

Terenuri si amenajari       0 0     0 

Constructii       0 0     0 

Echipamente tehnologice       0 0     0 

Mijloace transport       0 0     0 

Mobilier, aparatura birotica       0 0     0 

TOTAL 74,470 90,941 0 74,470 74,470 11,105 0 85,575 

 

 

 

 

 

  

Ȋntocmit, 

Mihaela Bodan 



DECLARAŢIE 

în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilităţii nr.82/1991 

 

 

 

 

 

S-au întocmit situaţiile financiare anuale la 31 decembrie 2019 pentru: 

________________________________________________________________________ 

Persoana juridică: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA 

Adresa:   BUCUREŞTI, sect. 5, str. SIRENELOR, nr. 67-69 

Telefon:  031 433 59 45 

Fax:   031 433 59 40 

Activităţi desfăşurate:  

- activitate fără scop patrimonial: 9412--Activităţi ale organizaţiilor profesionale 

      Efectivul de personal: 41 persoane 

- activitate economică:   9412--Activităţi ale organizaţiilor profesionale 

      Efectivul de personal: 1 persoane 

- Durata efectivă de funcţionare în ultimul an fiscal:  12 luni 

- Cod de identificare fiscală:     12137045 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 Subsemnatul, dr. Ciprian Teodor Mihăilescu, îmi asum răspunderea pentru 

întocmirea situaţiilor financiare anuale la 31 decembrie 2019 şi confirm că: 

 

 a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt în 

conformitate cu reglementările contabile aplicabile; 

 

 b) Situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, 

performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată; 

 

 c) Persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate. 

 

 

 

 

Semnătura, 

 

Preşedinte, 

Dr. Ciprian Teodor Mihăilescu 

 



CCaammeerraa  AAuuddiittoorriilloorr  FFiinnaanncciiaarrii  ddiinn  RRoommâânniiaa 

  

 1 

 

RAPORTUL 

Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România 

 la 31 decembrie 2019 

 

1. Prezentarea fidelă a dezvoltării şi performanţei activităţii Camerei Auditorilor 

Financiari din România (CAFR) şi a poziţiei sale financiare 

 

 În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 

3103/2017 privind aprobarea Reglementǎrilor contabile pentru persoanele juridice fǎrǎ 

scop patrimonial, completate cu prevederile OMFP nr. 1802/2014, în vigoare la 31 

decembrie 2019, Preşedintele Consiliului CAFR prezintǎ urmǎtorul Raport la 31 

decembrie 2019: 

 

 CAFR este organizaţia profesionalǎ de utilitate publicǎ, fǎrǎ scop patrimonial, 

înfiinţatǎ în baza prevederilor Ordonanţei de Urgenţǎ a Guvernului nr.75/1999, 

modificată și completată de Legea nr.162/2017 privind auditul statutar al situațiilor 

financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, care reglementează și 

monitorizează desfǎşurarea activitǎţilor de audit financiar în România, altele decât auditul 

statutar. 

 CAFR are personalitate juridicǎ, cu sediul în Bucureşti, Str. Sirenelor Nr.67-69, 

Sector 5, cod de identificare fiscală: 12137045. 

 

 Camera are, în principal, urmǎtoarele atribuţii: 

a) reglementarea și monitorizarea activităților desfășurate de către membrii săi, 

respectiv : auditul situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale 

consolidate, în măsura în care acesta nu constituie un audit statutar, conform legii; 

misiuni de revizuire a situațiilor financiare anuale, a situațiilor financiare 

consolidate, precum și a situațiilor financiare interimare; misiuni de asigurare și 

alte misiuni și servicii profesionale, în conformitate cu standardele internaționale 

în domeniu și cu alte reglementări adoptate de Cameră; audit intern, altul decât 

auditul public intern. 

b) atribuțiile delegate de către Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității 

de Audit Statutar (ASPAAS), sub supravegherea și controlul acesteia; 

c) reprezentarea intereselor membrilor săi. 

Camera elaborează : 

a) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei care se aprobă prin hotărâre a 

Conferinței membrilor Camerei, cu avizul prealabil al ASPAAS;  

b) normele de audit intern, altele decât cele de audit public intern; 

c) reglementările necesare efectuării activităților; 

d) alte reglementări necesare ducerii la îndeplinire a atribuțiilor Camerei. 
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Camera, în exercitarea atribuțiilor sale, desfășoară următoarele activități : 

a) organizează și urmărește programul de formare continuă a membrilor săi, în condițiile 

legii; 

b) controlează calitatea activității membrilor săi, în condițiile legii; 

c) înaintează propuneri privind actualizarea legislației prin ASPAAS și Ministerul 

Finanțelor Publice, precum și a normelor de audit financiar și audit intern, în concordanță 

cu prevederile legii și cu reglementările instituțiilor profesionale europene și 

internaționale în domeniu; 

d) poate radia sau retrage, la cerere, autorizarea de auditor financiar sau firmă de audit, 

după caz, în condițiile legii; 

e) poate aplica sancțiunile administrative prevăzute la art. 321 din OUG 75/1999 

modificata prin Legea 162/2017; 

f) poate propune sancționarea administrativă de retragere a autorizării unui auditor 

financiar sau firme de audit, după caz, în condițiile legii; 

g) asigură reprezentarea profesiei de auditor financiar din România la nivel internațional; 

h) adoptă Codul etic și standardele internaționale de audit, revizuire, alte misiuni de 

asigurare și servicii conexe, pentru alte misiuni decât cele de audit statutar; 

i) emite, cu aprobarea ASPAAS, ghiduri și îndrumări în domeniul auditului statutar cu 

privire la standardele internaționale de audit și în aplicarea Codului etic adoptat de 

ASPAAS; 

j) orice alte activități necesare pentru punerea în aplicare a OUG 75/1999. 

 

Ca urmare a activitǎţii desfǎşurate, la 31 decembrie 2019 CAFR prezintǎ 

urmǎtoarele  aspecte principale: 

- Situaţiile financiare au fost întocmite în conformitate cu reglementǎrile contabile 

pentru persoanele jurdice fără scop patrimonial aprobate prin Ordinul MFP nr. 

3103/2017. 

In exercițiul financiar 2019 CAFR a aplicat contabilitatea de angajamente, in 

conformitate cu politica contabilă adoptata incepand cu exercitiul financiar 2017 privind 

recunoașterea veniturilor, în sensul respectarii principiului contabilitatii de angajamente, 

in conformitate cu prevederile OMFP 3103/2017 cadrul de raportare aplicabil. 

Impactul modificării politicii contabile s-a reflectat în: 

- La venituri sunt prezentate sumele încasate sau de încasat din activitățile 

curente cât și câstigurile din orice altă sursă;  

- Creanțe: creșterea creanțelor, provine în principal din cotizații variabile și 

cotizații fixe aferente exercițiului financiar 2019 neîncasate la 31 dec. 2019 

(detalii la nota 5 la situatiile financiare). 

 

Elementele incluse în Situaţiile financiare sunt prezentate în moneda naţionalǎ. 
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- Rezultatele economico-financiare înregistrate de CAFR la 31.12.2019, conform 

datelor furnizate de Contul rezultatului exerciţiului se prezintǎ astfel: 

 

A:       VENITURI TOTALE                                              =   10.043.400 lei 

 din care : 

- Venituri din activitǎţi fǎrǎ scop patrimonial             =  10.003.975 lei 

- Venituri din activitǎţi economice                              =        39.425 lei 

 

1. Veniturile din activitǎţi fǎrǎ scop patrimonial au provenit din: 

Tip venit Suma (lei) 
Pondere în 

total venituri 

- Venituri din cotizaţiile membrilor 9,194,348 91.91% 

- Venituri din taxe de înregistrare 0 0.00% 

- Venituri din dobânzile obţ. din plasarea disp. din 

AFSP 
27,566 0.28% 

- Venituri din sponsorizare 0 0.00% 

-Venituri din provizioane si ajustari pentru 

depreciare 
642,564 6.42% 

- Venituri din diferente de curs valutar 1,443 0.01% 

- Venituri din actiuni ocazionale, utilizate in scop 

social sau profesional, potrivit statutului de 

organizare si functionare 

54,000 0.54% 

- Venituri obtinute din reclama si publicitate, potrivit 

legislatiei in vigoare 
62,507 0.62% 

- Alte Venituri din activitatea fără scop patrimonial 21,547 0.22% 

 

Venituril din cotizatii  in suma de 9.194.348 lei constau in: 

VENITURI DIN COTIZATII MEMBRI                     9,194,348

COTIZATIE FIXA 2019 PERS FIZICE                   2,831,989

COTIZATIE VARIABILA 2019 PERS FIZICE                   129,092

COTIZATIE FIXA  PERSOANE JURIDICE 2019                           823,300

COTIZATIE VARIABILA  PERSOANE JURIDICE 2019                           5,065,467

COTIZATIE FIXA 2019 STAGIARI                      344,500  

2. Veniturile din activitǎţi economice constau din: 

Tip venit Suma (lei) 
Pondere în 

total venituri 

- Venituri prestari servicii 480 1.22% 

- Venituri din vânzarea publicatii 38,795 98.40% 

-  Alte venituri din exploatare 150 0.38% 
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B. CHELTUIELI TOTALE                                          = 9.317.102 lei, 

 

 din care : 

- Cheltuieli privind activitatea fǎrǎ scop patrimonial     =   9.246.936 lei 

- Cheltuieli privind activitatea economică                      =        70.166 lei 

 

1. Cheltuielile privind activitatea fǎrǎ scop patrimonial au provenit din: 

Tip cheltuială Suma (lei) 
Pondere în 

total chelt 

Cheltuieli privind stocurile 131,916 1.43% 

Cheltuieli cu lucrări şi servicii executate de terţi 264,836 2.86% 

Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi 2,856,110 30.89% 

Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte 

asimilate 
58,393 0.63% 

Cheltuieli cu personalul 3,716,456 40.19% 

Alte cheltuieli de exploatare, din care: 1,591,460 17.21% 

- cotizaţii şi contribuţii datorate de PJFSP 1,517,392 16.41% 

Cheltuieli din diferenţe de curs valutar 7,717 0.08% 

Cheltuieli cu amortizările şi provizioanele 620,048 6.71% 

 

 

2. Cheltuielile din activitatea economicǎ constau din: 

 

Tip cheltuială Suma (lei) 
Pondere în 

total chelt 

Cheltuieli privind stocurile 3,388 4.83% 

Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi 26,518 37.79% 

Cheltuieli cu amortizarile 11,105 15.83% 

Alte cheltuieli de exploatare 29,155 41.55% 

 

Ponderea veniturilor pe activitǎţi în total venituri: 

- Venituri din activitatea fără scop patrimonial                    99.61 % 

- Venituri din activitatea economică                             0.39 % 

Ponderea cheltuielilor pe activitǎţi în total  cheltuieli: 

- Cheltuieli aferente activității fără scop patrimonial   99.25 % 

- Cheltuieli aferente activității economice                 0.75 % 

Rezultatul total al exerciţiului financiar încheiat la 31 decembrie 2019 a fost excedent de 

726.297 lei, provenit din excedent rezultat din activitatea fǎrǎ scop patrimonial (757.038 

lei) şi pierdere rezultat din activitatea economică (30.741lei) 
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 În ce priveşte situaţia patrimoniului CAFR la 31 decembrie 2019, comparativ cu 

cea existentă la 31 decembrie 2018, aceasta se prezintă astfel: 

 

Indicator 31.dec.18 31.dec.19 

A. Active imobilizate, din care: 6,906,550 6,637,716 

 - Imobilizări necorporale 87,732 132,450 

-  Imobilizări corporale 4,577,906 4,454,209 

-  Imobilizari financiare 2,240,912 2,051,057 

B. Active circulante, din care: 7,613,330 8,001,894 

- Stocuri 45,834 58,033 

- Creanţe 3,158,635 3,598,243 

- Casa şi conturi la bănci 4,408,861 4,345,618 

C. Cheltuieli în avans 22,507 17,087 

TOTAL ACTIV 14,542,387 14,656,697 

D. Datorii  pe termen scurt 3,069,544 2,478,613 

E. Active circulante nete, respectiv 

datorii curente nete 
4,534,124 5,507,755 

F. Total active minus datorii 

curente 
11,440,674 12,145,471 

G. Datorii  pe termen lung - - 

H. Provizioane pentru riscuri şi 

cheltuieli 
409,626 65,172 

I. Venituri în avans 32,169 32,613 

J. Capitaluri proprii, din care: 11,031,048 12,080,299 

- Rezerve din reevaluare 1,244,427 1,244,427 

- Rezerve 5,018,980 5,018,980 

- Rezultatul reportat 4,435,528 5,090,595 

- Rezultatul exerciţiului financiar 332,113 726,297 

 

Imobilizările necorporale includ mărcile CAFR, licenţe, site-urile www.cafr.ro, 

www.revista.cafr.ro, aplicaţia de baze de date, alte programe şi licenţe informatice. 

http://www.cafr.ro/
http://www.revista.cafr.ro/
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Imobilizările corporale cuprind: construcţii, respectiv sediul CAFR cu terenul 

aferent, mijloace de transport, mobilier, aparatură birotică. 

Imobilizările financiare cuprind investiţii în titluri de stat pe termen mai mare de 1 

an (1.996.959 lei). 

În capitolul Stocuri sunt cuprinse revistele “Audit Financiar”, “Practici de Audit” 

şi celelalte publicaţii editate de CAFR destinate atât distriburii gratuite cât şi 

comercializării.  

Creanţele sunt reprezentate în cea mai mare parte de: sume neîncasate de la 

debitori diverşi (4.527.867 lei, din care 4.471.239 lei reprezinta cotizații fixe, cotizatii 

variabile si venituri din cotizatii stagiari acestea din fiind ajustate cu 1.028.758 lei 

provizione restantieri ai anului 2018 si stagiari) , furnizori debitori, alte creante (35.052 

lei) şi alte creanţe sociale (64.083lei). 

Casa şi conturi la bănci conţine: disponibilităţi în conturi curente în monedă 

naţională (4.301.811 lei) şi  în valută (echivalent 20.793 lei),  numerar în casierie (11.731 

lei Bucureşti, Braşov, Iaşi, Timişoara, Cluj si Constanta şi echivalent lei casa în valută 

Bucureşti, 9.445.88 lei). 

Cheltuielile în avans cuprind prime de asigurare achitate în avans şi care se referă 

la exerciţiul financiar următor, abonamente Indaco Lege5 si portalcontabilitate, service 

case de marcat şi cotizaţia aferentă anului 2019 la Common Content. 

În cursul anului 2019 CAFR a înregistrat o crestere e a activului total datorită 

cresterii activului circulant. 

În totalul datoriilor de platǎ, ponderea datoriilor cǎtre bugetul local este de 80%    

(a se vedea nota 9 la situațiile financiare), către bugetul statului și bugetul asigurǎrilor 

sociale este de 7%, ponderea datoriilor legate de personal – salarii datorate la luna 

decembrie 2019, este de 3%, iar ponderea datoriilor către furnizori, 5%, cu menţiunea cǎ 

cele referitoare la salarii și furnizori s-au achitat în cursul lunii ianuarie 2019. 

2. Descrierea principalelor riscuri şi incertitudini 

 

Menționăm riscul de reglementare generat de faptul că la data de 15.07.2017 a 

intrat în vigoare Legea nr.162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale 

și al situațiilor financiare anuale consolidate.  

 

Din punct de vedere financiar si in anul 2019 urmare a acestei reglementari s-a 

constatat o diminuare semnificativa, concretizata in diminuarea veniturile din cotizatii 

stagiari, venituri din taxe de inscrire exemen competenta. 

 

In anula 2019 au fost recunoscute drept venituri pentru cotizatii stagiari, dar 

acestea fiind incerte au fost provizionate in intregime suma de 344.500 lei. De asemenea 

nu s-au mai obtinut nici un venit din taxe pentru organizarea examenelor de inscriere 

pentru Stagiari si  competenta  profesionala, estimate  la aproximativ 240.000 lei 

 

De asemenea, ca și risc menționăm Regulamentul UE 679/2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind 

libera circulație a acestor date (GDPR), ce a intrat în vigoare la 25.05.2019. Nu putem 
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cuantifica financiar în acest moment eventualul impact al implementării acestui 

regulament. 

Riscuri si incertitudini privind impactul epidemiei cu COVID 19 asupra 

activitatii CAFR. Pandemia Covid-19 (Coronavirus) are un impact global și afectează 

semnificativ entitățile și auditorii acestora. 

Având în vedere circumstanțele actuale, incertitudinea cu privire la previziunile 

economiilor din întreaga lume, precum și incertitudinea sporită în ceea ce privește 

perspectivele multor entități pot se influenteze activitatea auditorilor financiari. 

In acest moment impactul exact al acestui risc nu se cunoaste inca avand in vedere 

premisele existente, considerem ca acest lucru se va rasfrange intr-o diminuare a 

cotizatiilor variabile deoarece aceastea sunt fundamentate avand la baza valoarea cifrei de 

afaceri realizate de auditorii financiari. 

Pentru 31 decembrie 2019, chiar dacă impactul exact al acestui risc asupra 

operațiunilor nu se cunoaste inca, prezentele situații  financiare sunt întocmite pe baza 

unei activități continue.  

 

Patrimoniul CAFR a crescut în anul 2019 cu 10% de la 11.031.048 lei la 

12.080.299 lei, în principal datorită cresterii activului circulant si scaderii datoriilor.  

 

   -lei- 

Indicatori 

31 31 
Variaţie 

procentuală 
decembrie decembrie 

2018 2019 

Active imobilizate 6,906,550 6,637,716 96% 

Active circulante 7,613,330 8,001,894 105% 

Cheltuieli în avans 22,507 17,087 76% 

Total active 14,542,387 14,656,697 101% 

Datorii (numai curente) 3,069,544 2,478,613 81% 

Venituri în avans 32,169 32,613 101% 

Total Active – Datorii 11,472,843 12,178,084 106% 

Provizioane pentru riscuri 

şi cheltuieli 
409,626 65,172 16% 

Capitaluri proprii 11,031,048 12,080,299 110% 
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 Activul net contabil existent la 31 decembrie 2019 a fost de 12.080.299  lei faţă 

de 11.031.048 lei la sfârşitul exerciţiului precedent, având o crestere de 1.049.251 lei, 

cauzată de cresterea activelor circulante, respectiv a creantelor si scaderii datoriilor. 

  

 În structura activului net contabil se constată următoarele evoluţii: 

 - valoarea activelor imobilizate la 31 decembrie 2019 a fost de 6.637.716 lei faţă 

de 6.906.550 lei la 31 decembrie 2018, având o scadere de 4% -  această scadere s-a 

datorat reducerea investiilor in titluri de stat si ca uramre a deprecierii inregistrata in 

cursul anului. Dat fiind randamentele foarte scăzute ale acestor investiții, s-a optat pentru 

reinvestire în plasamente pe termen scurt. 

 - valoarea activelor circulante la 31 decembrie 2019 a fost de 8.001.894 lei faţă 

de 7.613.330 lei la 31 decembrie 2018 cu o crestre de 5% - această crestre s-a datorat 

reinvestirii lichidităților în titluri de stat și creșterii creanțelor (3.457.942lei). 

 - valoarea datoriilor la 31 decembrie 2019 a fost de 2.478.613 lei şi reprezintă 

datorii faţă de bugetul local aferente perioadei 2011-2017, inclusiv accesorii calculate, 

precum și datorii faţă de bugetul statului reprezentând obligaţii salariale şi furnizori 

curenţi (acestea din urmă au fost stinse integral în cursul lunii ianuarie 2020). 

 

 Ponderea fiecărui element în structura activului net contabil se prezintă astfel: 

 - activele imobilizate  deţineau la 31 decembrie 2019 45%, respectiv 6.637.716 

lei. În cadrul acestora, imobilizările corporale înregistrau 4.454.209 lei, iar imoblizările 

financiare, 2.051.057 lei. Imobilizările necorporale erau în valoare de 132.450 lei.  

 -  activele circulante deţineau la 31 decembrie 2019 54% din total active. 

Valoarea acestora la finele anului 2019 era în sumă de 8.001.894 lei. În cadrul activelor 

circulante, disponibilităţile băneşti reprezintă 54%, iar creanțele 45%. 

 - datoriile reprezentau cca 21% din totalul surselor de finanţare. Acestea se 

concretizează în obligații față de bugetul local și obligaţii ce decurg din drepturile 

salariale precum şi obligaţii faţă de furnizorii curenţi . 

 În cursul anului 2019, evoluţia fiecărui element în structura activului net 

contabil se prezintă succint astfel: 

 - activele imobilizate au scazut cu 4% 

 - activele circulante au crescut cu 5% 

 - datoriile au scazut cu 19 % 

 

În ceea ce privește structura pasivului, menționăm cresterea rezultatului reportat 

privind activitatea fără scop patrimonial. Influența pozitiva asupra rezultatului reportat s-

a datorat reluarilor privind incasarea restantierilor, reducerea supraevaluarii accesoriilor 

privind datoriile catre bugetul local inregistrate. 

 

 Informaţiile de natură financiar-contabilă furnizate de bilanţ construiesc o 

imagine favorabilă a poziţiei financiare a Camerei, aspect ce se poate observa prin 

gradul ridicat al capitalurilor proprii, care reprezintă 82% din sursele de finanţare ale 

Camerei. 
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3. Indicatori financiari  

 

INDICATORI DE LICHIDITATE 

 

 

Indicator 
la 

31.12.2018 
la 31.12.2019 

1. Rata lichidităţii generale 2.48 3.23 

2. Rata rapidă 2.47 3.20 

3. Rata lichidităţii imediate 1.44 1.75 

 

Rata lichidităţii generale 

 

 

Active circulante 8,001,894

Datorii curente 2,478,613
= = 3.23

 
  

O rată a lichidităţii generale de 3.23 arată faptul că datoriile curente ale CAFR ar fi 

acoperite chiar dacă valoarea activelor curente ar scădea de 3.23 de ori. 

 

 

Rata rapidă (testul acid) 

 

Active circulante-Stocuri 8.001.894-58.033

Datorii curente 2.478.613
= = 3.2

 
  

O rată rapidă de 3.2 reflectă faptul că datoriile curente ale CAFR ar putea fi acoperite 

chiar dacă valoarea disponibilităţilor şi creanţelor ar scădea de 3.2 ori. 

 

Rata lichidităţii imediate 

 

 

Disponibilitati 4,345,618

Datorii curente 2,478,613
= = 1.75

 
 

O rată a lichidităţii imediate de 1.75 reflectă faptul că datoriile curente ar putea fi 

acoperite din valoarea numerarului aflat în casierie și a disponibilităţilor din bănci. 
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INDICATORII GRADULUI DE INDATORARE 

Solvabilitatea patrimonială 

 

Indicator La 31.12.2018 la 31.12.2019 

Rata solvabilității 76% 82% 

 

Rata solvabilitǎţii  

 

Total capitaluri proprii 12,080,299

Total active 14,656,697
= = 0.82

 
 

 

Reprezintă gradul în care CAFR poate face faţă obligaţiilor de plată. Arată ponderea 

surselor proprii în totalul pasivului. 

 4. Alte informaţii privind activitatea entitǎţii 

 a) Despre dezvoltarea previzibilǎ a entitǎţii 

 Dezvoltarea viitoare depinde de modalitatea în care se vor finaliza și pune în 

aplicare prevederile Legii 162/2017 referitoare la  activitățile de învățământ și 

monitorizare in ceea ce priveste prevederile restrictive ale legii 162/2017 in ceea ce 

priveste conditiile care trebuie indeplinite de inspectorii care monitorizeaza auditul 

statutar non-PIE. Aceste conditii conduc la imposibilitatea recrutarii de personal calificat 

si care sa respecte cerintele legii pentru Compartimentul Monitorizare Control si 

Cercetare Profesionala. 

 

 Prevedem dezvoltarea activităților pentru care CAFR  este autoritate competentă 

atât pentru menținerea relevanței, cât și pentru sustenabilitatea financiară a organismului 

profesional.  

 

 b) Existenţa de sucursale, filiale, pǎrţi afiliate 

 La 31 decembrie 2019, CAFR are cinci sedii secundare, în regiunea Nord-Est – 

Iaşi, în reginea Centru – Braşov, în regiunea Nord-Vest – Cluj şi în regiunea Vest- 

Timişoara si regiune Est-Constanta. 

 

 Prezentul raport s-a întocmi cu respectarea cerintelor Capitolul 7- Raportul 

Admnistratorilor din Ordinului M.F.P. nr.1802/2014 cu modificarile si completarile 

ulterioare, este aprobat de Consiliul CAFR în ședința din aprilie 2019 odată cu situațiile 

financiare compuse din bilanț, contul rezultatului exercițiului, notele la bilanț şi se va 

depune împreunǎ cu acestea. 

 Îmi asum rǎspunderea pentru realitatea informaţiilor prezentate în acest raport, 

informaţii ce se regǎsesc în Situaţiile Financiare anuale întocmite de CAFR, pe care o 

administrez. 
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d) Informaţii privind litigile  

La 31 decembrie 2019, CAFR are in derulare urmatoarele litigii: 

-Dosar21655/302/2019 dintre  CAFR si DITL S5, avand ca obiect contestie la executare 

impotriva Somatiei nr.4132594/22.08.2019 

-Dosar 1369/2/2019 dintre  ASPAAS si CAFR, avand ca obiect actiune in anulare act 

administrativ 

-Dosar 1481/2/2019 dintre  ASPAAS si CAFR, avand ca obiect actiune in anulare act 

administrativ ordin APAAS nr. 28/2018, 31/2018 si Ordinile CAFR nr. 

77/2017,87/2017,101/2017, 61/2019,114/2017, 48/2017,117/2016 

-Dosar 1371/2/2019 dintre  ASPAAS si CAFR, avand ca obiect actiune in anulare act 

administrativ ordin APAAS nr. 27/08.03.2018 si Hotarari CAFR 31/2018 si 

32/12.03.2018 

-Dosar 1513/2/2019 dintre  ASPAAS si CAFR, avand ca obiect actiune in anulare ordin 

APAAS nr. 60/2011  

-Dosar 1630/2/2019 dintre  CAFR si ASPAAS, avand ca obiect actiune in anulare 

identica cu dosarul 1513/2/2019 

-Dosar 11368/3/2019 dintre  ASPAAS si CAFR, avand ca obiect actiune instiintare de 

plata transa II contributie CAFR 2019 la bugetul ASPAAS 

-Dosar 30692/3/2019 dintre  CAFR si ASPAAS, avand ca obiect actiune instiintare de 

plata ASPAAS accesorii contributie CAFR 2019 la bugetul ASPAAS 

-Dosar 31975/3/2019 dintre  CAFR si ASPAAS, avand ca obiect actiune instiintare de 

plata ASPAAS transa II contributie CAFR 2019  

-Dosarul 4446/2/2016 dintre CAFR si DITL S5 cerere de anulare a deciziei DE 

SOLUTIONARE  contestatiei fiscale nr. 225/30.05.2016 si a deciziilor de impunere 

nr.57049/16.03.2016, nr. 57116/16.03.2016 si nr.67936/28.03.2016 emise de DITL S5 

-Dosarul 28566/302/2016 dintre CAFR si DITL S5 contestatie la executare inregistrata la 

CAFR pe rolul Judecatoriei Sector 5 impotriva acteleor de executare emise de DITL S5 

in dosarul nr.626/13.11.2016 

-Dosarul 47/302/2020 dintre CAFR si DITL S5 contestatie la executare inregistrata la 

CAFR pe rolul Judecatoriei Sector 5 impotriva acteleor de executare emise de DITL S5 

in dosarul nr.1371326/2017 

-Dosarul 3553/2/2017 dintre CAFR si Consiliul Concurentei cerere principala de anulare 

a Ordinului Consiliului Concurentei nr. 357/10.09.2014 privind declansarea investigatiei 

si a Decizei Consiliului Concurentei privind constatarea incalacrii prevederilor art.5 alin 

(1) din legea concurentei si ale art. 101 din TFUE de catre CAFR 

 

 

           Administrator,  

 Preşedinte al Consiliului CAFR, 

 Dr. Ciprian Teodor Mihăilescu 

 

09 aprilie 2020 



Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit

1 105        REZERVE DIN REEVALUAREA TERENURILOR               0.00 1,244,427.19 0.00 0.00 0.00 1,244,427.19 0.00 1,244,427.19

2 1068       ALTE REZERVE                                      0.00 5,018,980.00 0.00 0.00 0.00 5,018,980.00 0.00 5,018,980.00

3 1171       PROFITUL NEREPARTIZAT SAU PIERD.NERECUP.          0.00 4,809,891.72 0.00 328,041.18 0.00 5,137,932.90 0.00 5,137,932.90

4 1172       REZULTAT REPORTAT ACTIVITATI ECONOMICE            0.00 271,755.99 0.00 21,519.33 0.00 293,275.32 0.00 293,275.32

5 1174       REZULTAT DIN CORECTAREA ERORILOR FUNDAME          646,120.07 0.00 -663,604.41 -358,097.46 -17,484.34 -358,097.46 340,613.12 0.00

6 1211       REZULTATUL ACTIV.FARA SCOP PATRIMONIAL            0.00 310,593.31 9,557,530.21 10,003,975.10 9,557,530.21 10,314,568.41 0.00 757,038.20

7 1213       REZULTATUL ACTIVITATII ECONOMICE                  0.00 21,519.33 91,686.10 39,425.60 91,686.10 60,944.93 30,741.17 0.00

8 1511       PROVIZIOANE PENTRU LITIGII                        0.00 328,020.00 328,020.00 0.00 328,020.00 328,020.00 0.00 0.00

9 1518       ALTE PROVIZ.PT.RISCURI SI CHELTUIELI              0.00 81,606.00 81,606.00 65,172.00 81,606.00 146,778.00 0.00 65,172.00

Total Clasa 1 - CONTURI DE CAPITALURI                             646,120.07 12,086,793.54 9,395,237.90 10,100,035.75 10,041,357.97 22,186,829.29 371,354.29 12,516,825.61

10 205        CONCESIUNI,BREVETE,ALTE DREPTURI                  3,677.10 0.00 90,940.77 0.00 94,617.87 0.00 94,617.87 0.00

11 2051       CONCESIUNI,BREVETE,ALTE DREPTURI ACHIZIT          100,305.86 0.00 0.00 20,175.14 100,305.86 20,175.14 80,130.72 0.00

12 2052       BREVETE,ALTE DREPTURI DIN RESURSE PROPRI          74,470.50 0.00 0.00 0.00 74,470.50 0.00 74,470.50 0.00

13 2081       ALTE IMOBILIZ.NECORP.ACTIV.FARA SCOP PAT          260,704.05 0.00 1,052.90 0.00 261,756.95 0.00 261,756.95 0.00

14 2111       TERENURI                                          2,058,926.00 0.00 0.00 0.00 2,058,926.00 0.00 2,058,926.00 0.00

15 2112       AMENAJARI TERENURI                                72,029.15 0.00 0.00 0.00 72,029.15 0.00 72,029.15 0.00

16 212        CONSTRUCTII                                       2,547,736.00 0.00 0.00 0.00 2,547,736.00 0.00 2,547,736.00 0.00

17 2131       ECHIPAMENTE TEHNOLGICE (MASINI, UTILAJE)          56,039.10 0.00 0.00 0.00 56,039.10 0.00 56,039.10 0.00

18 2132       APARATE SI INSTALATII DE MASURA,CONTROL           540,592.33 0.00 8,423.33 0.00 549,015.66 0.00 549,015.66 0.00

19 2133       MIJLOACE DE TRANSPORT                             161,406.92 0.00 0.00 0.00 161,406.92 0.00 161,406.92 0.00

20 214        MOBILIER,ECHIPAMENT PROTECTIE.A.CORPORAL          232,791.92 0.00 3,146.83 0.00 235,938.75 0.00 235,938.75 0.00

21 2311       AMENAJARI DE TERENURI SI CONSTRUCTII              11,700.00 0.00 0.00 0.00 11,700.00 0.00 11,700.00 0.00

22 2677       ACTIUNI PROPRII, ACTIVE IMOBILIZATE               2,200,944.08 0.00 1,996,958.93 2,200,944.08 4,197,903.01 2,200,944.08 1,996,958.93 0.00

23 2678       ALTE CREANTE IMOBILIZATE                          39,968.34 0.00 14,130.00 0.00 54,098.34 0.00 54,098.34 0.00

24 2805       AMORT.CONCESIUNI,BREVETE,ALTE DREPTURI            0.00 163,793.42 20,175.14 22,934.55 20,175.14 186,727.97 0.00 166,552.83

25 2808       AMORTIZARE ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE           0.00 187,632.30 0.00 24,341.98 0.00 211,974.28 0.00 211,974.28

26 2811       AMORTIZAREA AMENAJARILOR DE TERENURI              0.00 20,801.14 0.00 1,707.70 0.00 22,508.84 0.00 22,508.84

27 2812       AMORTIZARE CONSTRUCTIILOR                         0.00 247,526.52 0.00 49,986.38 0.00 297,512.90 0.00 297,512.90

28 2813       AMORT.INST,MILJ.TRANSP.ANIMALE,PLANTATII          0.00 640,384.77 0.00 61,609.35 0.00 701,994.12 0.00 701,994.12

29 2814       AMORT.ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE                 0.00 194,603.38 0.00 21,963.54 0.00 216,566.92 0.00 216,566.92

Sold final

Societatea CAMERA AUDITORILOR | Cod Fiscal  | Nr.Inreg.Reg.Com. 1 | Adresa 

Balanta Sintetica pe luna a 12-a anul 2019
Situatii: Toate; Anexe: Toate

Nr.

Crt. Cont Descriere

Sold initial Rulaj total an Total suma
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Total Clasa 2 - CONTURI DE ACTIVE IMOBILIZATE                     8,361,291.35 1,454,741.53 2,134,827.90 2,403,662.72 10,496,119.25 3,858,404.25 8,254,824.89 1,617,109.89

30 3028       ALTE MATERIALE CONSUMABILE                        90,419.99 0.00 50,360.96 96,101.54 140,780.95 96,101.54 44,679.41 0.00

31 303        MATERIALE DE NATURA OBIECTE DE INVENTAR           0.00 0.00 3,987.04 3,987.04 3,987.04 3,987.04 0.00 0.00

32 371        MARFURI                                           21,688.94 0.00 2,383.06 10,310.62 24,072.00 10,310.62 13,761.38 0.00

33 3921       PROV.PT.DEPREC.MATERIALELOR CONSUMABILE           0.00 65,000.00 65,000.00 0.00 65,000.00 65,000.00 0.00 0.00

34 397        PROV.PT.DEPREC.MARFURILOR                         0.00 1,936.00 868.09 0.00 868.09 1,936.00 0.00 1,067.91

Total Clasa 3 - CONTURI DE STOCURI SI PROD.IN CURS DE EXECUTIE    112,108.93 66,936.00 122,599.15 110,399.20 234,708.08 177,335.20 58,440.79 1,067.91

35 401        FURNIZORI                                         0.00 45,699.48 3,586,243.21 3,621,674.43 3,586,243.21 3,667,373.91 0.00 81,130.70

36 404        FURNIZORI DE IMOBILIZARI                          0.00 0.00 50,064.63 103,647.13 50,064.63 103,647.13 0.00 53,582.50

37 408        FURNIZORI FACTURI NESOSITE                        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

38 4091       FURNIZORI-DEBITORI PT.CUMPARARI BUNURI            660.77 0.00 508.00 508.00 1,168.77 508.00 660.77 0.00

39 4092       FURNIZORI-DEBITORI PT.PRESTARI SERVICII           34,478.43 0.00 103,015.69 104,916.66 137,494.12 104,916.66 32,577.46 0.00

40 4093       AVANSURI ACORDATE PT.IMOBILIZARI CORPORA          0.00 0.00 3,158.62 3,158.62 3,158.62 3,158.62 0.00 0.00

41 4094       AVANSURI ACORDATE PT.IMOBILIZARI NECORPO          0.00 0.00 1,052.90 1,052.90 1,052.90 1,052.90 0.00 0.00

42 4111       CLIENTI                                           300.00 0.00 39,715.00 40,015.00 40,015.00 40,015.00 0.00 0.00

43 421        PERSONAL SALARII DATORATE                         0.00 79,813.00 3,473,118.00 3,464,903.00 3,473,118.00 3,544,716.00 0.00 71,598.00

44 423        PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE            0.00 1,562.00 92,636.00 95,929.00 92,636.00 97,491.00 0.00 4,855.00

45 425        AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI                    0.00 0.00 1,035,108.00 1,035,108.00 1,035,108.00 1,035,108.00 0.00 0.00

46 426        DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE                   0.00 0.00 433.00 2,433.00 433.00 2,433.00 0.00 2,000.00

47 427        RETINERI DIN SALARII DATOR.TERTILOR               0.00 560.58 37,939.58 38,990.00 37,939.58 39,550.58 0.00 1,611.00

48 4281       ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL            0.00 3,551.18 0.00 0.00 0.00 3,551.18 0.00 3,551.18

49 4282       ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL            0.00 0.00 8,470.00 8,120.00 8,470.00 8,120.00 350.00 0.00

50 4312       CONTRIB.ANGAJATOR PT.ASIGURARI SANATATE           0.00 258.13 0.00 0.00 0.00 258.13 0.00 258.13

51 4315       CONTRIB.PERSONAL PT.ASIGURARI SOCIALE             0.00 107,676.00 1,207,416.00 1,207,137.00 1,207,416.00 1,314,813.00 0.00 107,397.00

52 4316       CONTRIB.ANGAJATILOR PT.ASIGURARI SANATAT          0.00 42,623.00 471,314.00 470,527.00 471,314.00 513,150.00 0.00 41,836.00

53 436        CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PTR.MUNCA-2,25%          0.00 9,646.00 106,641.00 105,773.00 106,641.00 115,419.00 0.00 8,778.00

54 4382       ALTE CREANTE SOCIALE                              90,715.86 0.00 95,929.00 122,562.00 186,644.86 122,562.00 64,082.86 0.00

55 4423       TVA DE PLATA                                      0.00 0.00 15,238.11 15,238.11 15,238.11 15,238.11 0.00 0.00

56 444        IMPOZITUL PE SALARII                              0.00 21,344.77 323,382.00 323,332.00 323,382.00 344,676.77 0.00 21,294.77

57 4452       IMPRUMUTURI NERAMB.CU CHR.DE SUBVENTII            4,500.00 0.00 20,837.00 25,337.00 25,337.00 25,337.00 0.00 0.00

58 446        ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIM.           0.00 1,072,007.92 82,351.00 41,845.00 82,351.00 1,113,852.92 0.00 1,031,501.92

59 4481       ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI             0.00 1,569,565.25 0.00 -628,170.08 0.00 941,395.17 0.00 941,395.17

60 4482       ALTE CREANTE PRIVIND BUGETUL STATULUI             2,124.25 0.00 0.00 0.00 2,124.25 0.00 2,124.25 0.00
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61 461        DEBITORI DIVERSI                                  3,998,179.67 0.00 8,846,334.09 8,316,646.65 12,844,513.76 8,316,646.65 4,527,867.11 0.00

62 462        CREDITORI DIVERSI                                 0.00 115,236.94 5,830.00 -1,583.42 5,830.00 113,653.52 0.00 107,823.52

63 471        CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS                  22,507.22 0.00 1,582,132.82 1,587,552.81 1,604,640.04 1,587,552.81 17,087.23 0.00

64 472        VENITURI INREGISTRATE IN AVANS                    0.00 32,168.97 9,219,986.38 9,220,430.88 9,219,986.38 9,252,599.85 0.00 32,613.47

65 473        DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIF          0.00 0.00 49,963.06 49,963.06 49,963.06 49,963.06 0.00 0.00

66 496        PROV.PT.DEPREC.CREANTE-DEBITORI DIVERSI           0.00 971,663.15 269,369.79 326,464.62 269,369.79 1,298,127.77 0.00 1,028,757.98

Total Clasa 4 - CONTURI DE TERTI                                  4,153,466.20 4,073,376.37 30,728,186.88 29,703,511.37 34,881,653.08 33,776,887.74 4,644,749.68 3,539,984.34

67 5121       CONTURI LA BANCI IN LEI                           4,373,075.49 0.00 1,090,153,041.62 1,090,224,306.14 1,094,526,117.11 1,090,224,306.14 4,301,810.97 0.00

68 5124       CONTURI LA BANCI IN VALUTA                        17,358.35 0.00 534,458.27 531,023.17 551,816.62 531,023.17 20,793.45 0.00

69 5125       SUME IN CURS DE DECONTARE                         0.00 0.00 301,692.14 299,854.89 301,692.14 299,854.89 1,837.25 0.00

70 5311       CASA IN LEI                                       14,448.72 0.00 544,306.97 547,025.14 558,755.69 547,025.14 11,730.55 0.00

71 5314       CASA IN VALUTA                                    3,978.33 0.00 88,221.38 82,753.83 92,199.71 82,753.83 9,445.88 0.00

72 5328       ALTE VALORI                                       0.00 0.00 108,345.00 108,345.00 108,345.00 108,345.00 0.00 0.00

73 542        AVANSURI DE TREZORERIE                            0.00 0.00 321,511.18 321,511.18 321,511.18 321,511.18 0.00 0.00

74 581        VIRAMENTE INTERNE                                 0.00 0.00 1,080,426,804.27 1,080,426,804.27 1,080,426,804.27 1,080,426,804.27 0.00 0.00

Total Clasa 5 - CONTURI DE TREZORERIE                             4,408,860.89 0.00 2,172,478,380.83 2,172,541,623.62 2,176,887,241.72 2,172,541,623.62 4,345,618.10 0.00

75 602        CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE             0.00 0.00 186.77 186.77 186.77 186.77 0.00 0.00

76 6022       CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL                  0.00 0.00 6,708.20 6,708.20 6,708.20 6,708.20 0.00 0.00

77 6028       CHELT.CU ALTE MATERIALE CONSUMABILE               0.00 0.00 8,919.64 8,919.64 8,919.64 8,919.64 0.00 0.00

78 603        CHELTUIELI PRIVIND OBIECTELE DE INVENTAR          0.00 0.00 3,987.04 3,987.04 3,987.04 3,987.04 0.00 0.00

79 604        CHELTUIELI CU MATERIALELE NESTOCATE               0.00 0.00 40,956.69 40,956.69 40,956.69 40,956.69 0.00 0.00

80 605        CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA                 0.00 0.00 71,008.48 71,008.48 71,008.48 71,008.48 0.00 0.00

81 607        CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE                      0.00 0.00 3,537.72 3,537.72 3,537.72 3,537.72 0.00 0.00

82 611        CHELTUIELI DE INTRETINERE SI REPARATII            0.00 0.00 4,419.94 4,419.94 4,419.94 4,419.94 0.00 0.00

83 612        CHELTUIELI CU REDEVENTE SI CHIRII                 0.00 0.00 246,002.70 246,002.70 246,002.70 246,002.70 0.00 0.00

84 613        CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE                0.00 0.00 13,463.52 13,463.52 13,463.52 13,463.52 0.00 0.00

85 615        CHELTUIELI PREGATIRE PROFESIONALA                 0.00 0.00 950.00 950.00 950.00 950.00 0.00 0.00

86 621        CHELTUIELI CU COLABORATORI                        0.00 0.00 1,309,694.00 1,309,694.00 1,309,694.00 1,309,694.00 0.00 0.00

87 622        CHELTUIELI CU COMISIOANELE SI ONORARIILE          0.00 0.00 153,180.61 153,180.61 153,180.61 153,180.61 0.00 0.00

88 623        CHELTUIELI DE PROCOTOL,RECLAMA,PUBLICIT.          0.00 0.00 96,853.24 96,853.24 96,853.24 96,853.24 0.00 0.00

89 625        CHELTUIELI CU DEPLASARI-DETASARI                  0.00 0.00 359,097.11 359,097.11 359,097.11 359,097.11 0.00 0.00

90 626        CHELTUIELI POSTALE SI TAXE TELECOMUNIC.           0.00 0.00 67,911.13 67,911.13 67,911.13 67,911.13 0.00 0.00

91 627        CHELT. CU SERVICII BANCARE SI ASIMILATE           0.00 0.00 18,124.85 18,124.85 18,124.85 18,124.85 0.00 0.00

92 628        CHELTUIELI CU ALTE SERV.EXEC.DE TERTI             0.00 0.00 877,767.52 877,767.52 877,767.52 877,767.52 0.00 0.00
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93 635        CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE SI TAXE               0.00 0.00 58,393.03 58,393.03 58,393.03 58,393.03 0.00 0.00

94 641        CHELT.CU SALARIILE PERSONALULUI                   0.00 0.00 3,464,903.00 3,464,903.00 3,464,903.00 3,464,903.00 0.00 0.00

95 6422       TICHETE DE MASA                                   0.00 0.00 108,345.00 108,345.00 108,345.00 108,345.00 0.00 0.00

96 6458       ALTE CHELT.ASIGURARI SI PROT.SOC.                 0.00 0.00 37,435.00 37,435.00 37,435.00 37,435.00 0.00 0.00

97 646        CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PTR. MUNCA-2,25          0.00 0.00 105,773.00 105,773.00 105,773.00 105,773.00 0.00 0.00

98 6531       COTIZ SI CONTRIB LA ORGANISME DIN TARA            0.00 0.00 1,158,000.65 1,158,000.65 1,158,000.65 1,158,000.65 0.00 0.00

99 6532       COTIZATII LA ORGANISME INTERNATIONALE             0.00 0.00 359,391.00 359,391.00 359,391.00 359,391.00 0.00 0.00

100 6582       DONATII SI SUBVENTII ACORDATE                     0.00 0.00 20,520.00 20,520.00 20,520.00 20,520.00 0.00 0.00

101 6588       ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE                     0.00 0.00 82,702.95 82,702.95 82,702.95 82,702.95 0.00 0.00

102 665        CHELT.DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR               0.00 0.00 7,717.32 7,717.32 7,717.32 7,717.32 0.00 0.00

103 6811       CHELT.DE EXPL.CU AMORTIZ.IMOBILIZARILOR           0.00 0.00 182,543.50 182,543.50 182,543.50 182,543.50 0.00 0.00

104 6812       CHELT.DE EXPL.CU PROVIZ.PT.RISCURI SI CH          0.00 0.00 65,172.00 65,172.00 65,172.00 65,172.00 0.00 0.00

105 6814       CHELT.DE EXPL.CU PROVIZ.PT.DEPREC.A.CIRC          0.00 0.00 383,438.06 383,438.06 383,438.06 383,438.06 0.00 0.00

Total Clasa 6 - CONTURI DE CHELTUIELI                             0.00 0.00 9,317,103.67 9,317,103.67 9,317,103.67 9,317,103.67 0.00 0.00

106 704        VENITURI DIN LUCRARI EXEC.SI SERVICII             0.00 0.00 480.00 480.00 480.00 480.00 0.00 0.00

107 707        VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR                  0.00 0.00 38,795.00 38,795.00 38,795.00 38,795.00 0.00 0.00

108 731        VENITURI DIN COTIZATII MEMBRI                     0.00 0.00 9,194,347.98 9,194,347.98 9,194,347.98 9,194,347.98 0.00 0.00

109 7341       VENITURI DOBANZI                                  0.00 0.00 27,566.10 27,566.10 27,566.10 27,566.10 0.00 0.00

110 7343       VENITURI DIN DIFERENTE CURS VALUTAR               0.00 0.00 1,442.54 1,442.54 1,442.54 1,442.54 0.00 0.00

111 737        VEN.DIN ACT.OCAZIONALE CF.STATUT                  0.00 0.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00 0.00 0.00

112 7384       VENITURI DIN PROVIZ SI AJUST PV ACT EXPL          0.00 0.00 642,564.33 642,564.33 642,564.33 642,564.33 0.00 0.00

113 7387       VENITURI DIN RECLAMA, PUBLICITATE CF.LEG          0.00 0.00 62,506.68 62,506.68 62,506.68 62,506.68 0.00 0.00

114 7388       ALTE VENITURI DIN ACTIV FARA SCOP PATRIM          0.00 0.00 710.36 710.36 710.36 710.36 0.00 0.00

115 7414       VENIT.SUBVENTII DE EXPL.PT.PLATA PERSON.          0.00 0.00 20,837.00 20,837.00 20,837.00 20,837.00 0.00 0.00

116 7588       ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE                      0.00 0.00 150.61 150.61 150.61 150.61 0.00 0.00

Total Clasa 7 - CONTURI DE VENITURI                               0.00 0.00 10,043,400.60 10,043,400.60 10,043,400.60 10,043,400.60 0.00 0.00

TOTAL GENERAL 17,681,847.44 17,681,847.44 2,234,219,736.93 2,234,219,736.93 2,251,901,584.37 2,251,901,584.37 17,674,987.75 17,674,987.75
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