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Veniturile inregistrate din activitatea  Casei de asigurari a avocatilor filiala 

Bucuresti-Ilfov in anul 2018 se ridica la suma de  101.095.044 lei si se compun 

din: 

 

 

Venituri din contribuții                                                          78.913.823 lei 

Venituri din penalități                                                             5.246.396 lei 

Venituri din dobânzi bancare                                               16.649.641 lei                               

Venituri din ajustări titluri de stat                                            283.358 lei 

Alte venituri                                                                                   1.826 lei 

         

 

Cheltuielile efectuate in cursul anului 2018 se ridica la suma de 43.361.505  

lei si sunt compuse din: 

Cheltuieli cu pensiile si indemnizațiile însoțitor                  19.435.605 lei                                      

Cheltuieli transmitere pensii                                                      176.430 lei                          

Cheltuieli cu concedii medicale avocați                                  4.402.874 lei 

Ajutoare financiare pt. avocați (deces)                                         80.392 lei 

Cheltuieli financiare titluri de stat                                           8.709.814 lei 

Cheltuieli cu materiale                                                                  94.669 lei 

Cheltuieli cu energia, întreținerea si reparații                           293.013 lei 

Cheltuieli cu obiecte de inventar                                                   12.443 lei 

Cheltuieli cu amortizarea                                                               13.238 lei 

Cheltuieli de protocol                                                                   178.625 lei 

Cheltuieli cu taxe                                                                            27.771 lei 

Cheltuieli cota pt. CAA, fond rez.                                              6.197.540 lei 

Cheltuieli cu serv. bancare                                                           409.638 lei 

Cheltuieli cu sal.si contrib. aferente                                         3.277.975 lei 

Alte cheltuieli ( chirie sala, colaboratori )                                     51.478 lei 

 

Analizand cheltuielile efectuate, se apreciaza ca resursele au fost folosite 

in mod corect, facandu-se economie ori de cate ori a existat aceasta posibilitate si 

avand aprobarile necesare din partea conducerii. 



     La data de 31 decembrie 2018  patrimoniul Casei de Asigurari a Avocatilor 

Filiala Bucuresti-Ilfov  este de 525.192.641 lei, format din excedentul anului 

2018, de 57.733.539 lei si excedentul anilor precedenți de 467.703.177 lei, 

diminuat cu cheltuielile privind transferurile avocatilor la alte filiale din tara. 

Acest excedent se regăsește in titluri de stat si depozite bancare. 

Pentru întocmirea prezentului raport s-a procedat la verificarea, prin 

sondaj, a unui număr important de acte contabile, constatând-se ca au fost 

îndeplinite toate cerințele legale referitoare la întocmirea acestora si justificarea 

cheltuielilor efectuate. 

S-a stabilit, de asemenea, ca toate obligațiile fata de stat, legate de plata 

drepturilor salariale au fost corect stabilite si achitate. 

Operațiunile contabile au fost efectuate  cu respectarea normelor legale 

referitoare la evidenta contabila, precum si încadrarea cheltuielilor in planul de 

conturi specific organizațiilor fără scop patrimonial. 

Ca o metoda de certificare suplimentara asupra legalității  si respectării 

legilor contabile este si raportul de audit, efectuat anual de firma de audit cu care 

filiala are contract si care a apreciat in raportul însușit prin semnătură, opinia 

fără rezerve asupra imaginii fidele in toate aspectele semnificative a poziției 

financiare a C.A.A.F.B la data de 31.12.2018 precum si a rezultatului 

operațiunilor sale pentru exercițiul încheiat la acea data, in conformitate cu 

reglementările contabile romanești aprobate prin OMFP 3103/2017. 

Ca urmare, se apreciază ca activitatea financiar-contabila s-a desfășurat 

conform legilor si normativelor in vigoare si se  propune Adunării Generale sa 

aprobe descărcarea de gestiune pe anul 2018. 
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