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UNPIR-FILIALA GALAȚI 

 

 

 

RAPORTUL COMISIEI DE CENZORI 

Asupra situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2019 

 

 

Comisia de cenzori formată din ec. Panaite Sorin, ec. Bajan Camelia, ec. Caragea Mihaela în 

conformitate cu dispozitiile legale aplicabile a desfășurat verificarea activității financiare a UNPIR Filiala 

Galați pentru exercitiul financiar 2019.  

Verificarea și certificarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2019 s-a efectuat 

în conformitate cu prevederile OMFP 3103 /2017privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru 

persoanele juridice fără scop patrimonial, ORDIN Nr. 3781/2019 din 23 decembrie 2019 privind principalele 

aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale 

operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice. 

 

Examinarea a avut ca obiect: 

 

1. Conturile Filialei UNPIR Galați pe anul 2019 în scopul stabilirii  

 

✓ patrimoniului prin: 

- Inventarierea patrimoniului si modul de valorificare a rezultatelor acestuia; 

- Evidenta analitică și sintetică a elementelor patrimoniale; 

- -Întocmirea bilanțului contabil pe baza balanțelor de verificare și a conturilor sintetice; 

- -Corelarea datelor din balanța de verificare cu cele din bilanț; 

- -Analiza și controlul reflectării operațiunilor economico-financiare în contabilitate portivit 

dispozitiilor legale; 

 

✓ rezultatelor prin: 

- Întocmirea contului prescurtat al rezultatului exercițiului pe baza datelor din   contabilitate; 

- Stabilirea rezultatului activităților fără scop patrimonial Excedent/Deficit, stabilirea rezultatului  

net al exercitiului financiar Excedent/Prfit, Deficit/Pierdere. 

 

2. Modul de îndeplinire a obligațiilor privind încasarea taxelor, cotizaţiilor şi contribuţiilor anuale 

datorate de către membrii Filialei și virarea către Uniune a cotei de 50%  

 

3. Modul de gestionare a fondului de lichidare având în vedere Decizia nr. 1 /19.01.2018, Anexa 4 

la Decizia CNC - Monografia operațiunilor contabile legate de fondul de lichidare care se referă la: 

 

- Sumele colectate la fondul de lichidare din preluarea a 2% din sumele recuperate în cadrul 

procedurilor de insolvenţă de către formele de exercitare a profesiei; 

- Virarea integrală a soldului aflat în subcont la sfârşitul fiecărei luni către UNPIR București; 

- Înregistrarea la Filială a datoriei către practicieni /debitori din procedură, conform deconturilor 

depuse de practicieni; 

- Încasarea sumelor de către Filiala Galați de la UNPIR București pentru deconturile depuse de 

practicieni; 

- Eliberarea sumelor către  practicieni; 

- Operațiuni legate de administrarea fondului – privesc cheltuielile pentru administrarea fondului: 

comisioane bancare, salariile personalului, impozitul pe venit și contribuțiile sociale aferente, 

consumabile, 
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Patrimoniul Filialei UNPIR Galați conform datelor din evidența contabilă și a datelor prezentate în Bilanțul 

prescurtat la 31.12.2019 se prezintă: 

 

  Denumirea indicatorului Sold la  01.01.2019 Sold la  31.12.2019 

 1 Active imobilizate     5.323 

2 Active circulante  317.765 587.052 

3 Datorii   143.112  344.525 

4 Venituri în avans  0 9.866 

5 Excedent  7.556  50.813 

6 Rezultatul reportat Excedent  167.097 191.105 

 7 Capitaluri total  174.653 241.918 

 

Contul prescurtat al rezultatului exercițiului la data de 31.12.2019 se prezintă: 

 

  
Denumirea indicatorilor 

Exercițiul financiar 

01.01.2019 

Exercițiul financiar 

31.12.2019 

 1 Venituri totale   61.677  198.435 

 2 Cheltuieli totale   54.121  147.622 

 3 Excedent/Profit  7.556  50.813 

 

Cu ocazia efectuării lucrărilor de închidere a exercițiului financiar 2019, au fost verificate conturile privind 

derularea operațiunilor referitoare la fondul de lichidare și au fost efectuate înregistrările contabile conform 

cu Anexa nr. 4 la Decizia nr. 1 din 19.01.2018 Monografia operațiunilor contabile legate de fondul de 

lichidare. 

 

Comisia de cenzori prezintă raportul în formă scurtă, care se va anexa la Situațiile financiare pentru anul 

2019. 

 

Notă: Având în vedere conjunctura generată de pandemia COVID-19 ce a împiedicat desfășurarea în mod 

nemijlocit a Adunării Generale a membrilor Filialei Galati a UNPIR, precum și determinat de faptul că 

materialele ședinței Adunării Generale sunt destinate exclusiv membrilor săi cu drept de vot, însă pentru 

exercitarea votului în sistem electronic prin fax sau email conform formularelor de vot aprobate de Consiliul 

Național de Conducere al UNPIR, materialele Adunării se vor prezenta în extras urmând ca forma detaliată 

să fie prezentată membrilor în cadrul Adunării Generale de validare a voturilor exprimate electronic, la data 

la care o astfel de Adunare se va putea ține în condiții de legalitate și siguranță pentru sănătatea membrilor 

filialei. 

 

 

 

 

COMISIA DE CENZORI 

Ec. Caragea Mihaela  

Ec. Panaite Sorin 

Ec. Bajan Camelia 
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