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SINTEZA RAPORTULUI  COMISIEI DE CENZORI 

PE ANUL 2019 

 

       

Comisia de cenzori constituită potrivit prevederilor legale a procedat la 

verificarea activităţii economico-financiare pe anul 2019 a filialei Bucureşti a UNPIR 

şi a întocmit prezentul raport în care se consemnează următoarele: 

 

1. Filiala Bucureşti a UNPIR funcţionează din anul 2000 prin constituirea sa în 

baza Legii 64/1995 abrogata prin OUG 86/2006 respectiv Legea 85/2014; are 

codul fiscal 13159459/2000, cod CAEN  9412. 

 

2. Balanţa conturilor sintetice întocmită la 31.12.2019 reflectă imaginea 

operaţiunilor economico-financiare specifice filialei Bucureşti a UNPIR 

La întocmirea raportului, comisia de cenzori a avut în vedere următoarele 

documente: Raportul de activitate şi gestiune a comitetului de conducere al 

filialei pe anul 2019, Procesul verbal privind inventarierea elementelor de 

activ şi de pasiv, Registrul inventar şi Registrul jurnal. 

 

3. Contabilitatea este condusă în conformitate cu  prevederile Legii contabilităţii 

Nr.82/1991 republicată, Ordinului ministrului finanţelor 3103/2019. 

Nu s-au efectuat compensări între conturile bilanţiere de activ şi pasiv sau 

între venituri şi cheltuieli, iar sumele reflectate în bilanţ şi în contul 

rezultatului exerciţiului se referă strict la activitatea filialei UNPIR pe anul 

2019 

 

4. Cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019, situaţia 

comparativă faţă de BVC-ul aprobat se prezintă astfel: 

 La 31.12.2019, veniturile totale ale filialei însumează 1.451.126,04 lei, 

cheltuielile aferente anului  2019 fiind in valoare de  1.400.332,35 lei.  

Rezultatul net al exerciţiului se concretizează într-un excedent în sumă 

de    50.793,69 lei pentru Filiala Bucureşti.     

 

 La sumele de mai sus, adaugand decontul din fondul de lichidare in valoare 

de 98.838 lei, mijloacele fixe si programele achizitionate in valoare de 5.522 lei, 

neluand in calcul amortizarile totale in valoare de 9.925 lei , bugetul cash flow arata 

un excedent de 154.035 lei. 
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În legătură cu conducerea contabilităţii la societăţile profesionale verificate  s-a 

constatat că nu în toate cazurile au fost respectate prevederile referitoare la 

evidenţierea distinctă a veniturilor obţinute din activitatea de practician, acestea fiind 

incluse  global la un loc cu celelalte activităţi. 

Comisia de cenzori a supravegheat gestiunea filialei, verificările efectuate  au 

fost  înscrise în registrul cenzorilor. 

 

Din analiza efectuată pe parcursul exerciţiului financiar 2019 s-a constatat că 

au fost păstrate aceleaşi proceduri  contabile ca şi în cazul exerciţiului financiar 2018, 

ceea ce a asigurat comparabilitatea în timp a informaţiilor contabile. 

          Totodată, apreciem că programul de prelucrare electronică a datelor prezintă 

încredere asigurând fidelitatea şi exactitatea cu privire la informaţiile contabile 

oferite pe parcursul exerciţiului financiar 2019. 

În balanţa de verificare au fost preluate corect conturile sintetice existând 

concordanţă între acestea şi conturile analitice. 

                         

Prin Decizia nr.2 din 27 decembrie 2019  s-a dispus inventarierea 

patrimoniului UNPIR Filiala Bucureşti, acţiune finalizată şi valorificată conform 

procesului verbal nr.1/31.12.2019, neconstatându-se plusuri sau minusuri.  

În ceea ce priveşte mijloacele băneşti, s-a avut în vedere asigurarea 

solvabilităţii (capacitatea activului de a acoperii obligaţiile). 

 

          În ceea ce priveşte obligaţiile faţă de bugetul statului şi bugetul asigurărilor 

sociale, din analiza efectuată a rezultat că acestea au fost achitate integral şi la 

termen. 

 

Comisia de cenzori face următoarele propuneri: 

 

1. Impulsionarea şi urmărirea încasării cotizaţiilor de la membri filialei  UNPIR; 

2. Organizarea contabilitatii distinct pentru activitatea de practician in 

insolventa pentru membrii care realizeaza venituri si din alte activitati.   

3. Membrii filialei, persoane juridice sau fizice să comunice în scris, odată cu 

depunerea declaraţiei de venituri şi numărul poliţei contractului privind 

asigurarea de răspundere  profesionala. 

4. Modificările privind datele personale ale membrilor persoane fizice şi juridice 

să fie comunicate în cel mai scurt timp la secretariatul Filialei. 

 

     Având în vedere faptul că la încheierea lucrărilor noastre, nu am avut cunoştinţă 

despre alte elemente decât cele menţionate, în opinia noastră informaţiile furnizate  

de situaţiile financiare întocmite la 31.12.2019 concordă cu datele din contabilitate 

dând o imagine clară şi fidelă asupra situaţiei patrimoniului Filialei, fapt pentru care 

propunem Adunării Generale aprobarea situaţiilor financiare întocmite la 31.12.2019. 

 

 

                        Presedinte comisie cenzori 

 

                                     Cati Radita 



                           

 


