CASA DE AJUTOR RECIPROC
(INSTITUȚIE FINANCIARĂ NEBANCARĂ)
A SALARIAȚILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
JUDEȚUL HUNEDOARA

RAPORT FINANCIAR CONTABIL
pentru anul 2018
Casa de Ajutor Reciproc (Instituție Financiar Nebancară) a Salariaților din Învățământul Preuniversitar
Județul Hunedoara este o organizație fără scop patrimonial și reunește la data de 31.12.2018, un număr de
2476 membri, în majoritate salariați în unitățile de învățământ

hunedorean, foști salariați (în prezent

pensionari), precum și alte persoane diverse (membrii CAR mai vechi din alte domenii de activitate cu
împrumuturi în curs de achitare).
În anul 2018 au fost acordate un număr de 872 împrumuturi, ceea ce reprezintă o medie de 73
împrumuturi/lună.
În perioada ianuarie – decembrie 2018 reținerea ratelor s-a efectuat pe statul de plată pentru membrii
activi din unitățile de învățământ, iar foștii salariați, cât și ”persoanele diverse” au achitat la casieria instituției.
În anul 2018 veniturile realizate au fost în sumă de 869.696 lei, iar totalul cheltuielilor privind
activitatea fără scop patrimonial fiind de 256.894 lei (salarii, contribuții la buget, cheltuieli materiale, program
informatic, cheltuieli deplasări, comisioane bancare).
Excedentul realizat la sfârșitul anului 2018 a fost de 612.802 lei și a fost repartizat astfel:
- 74.520 lei fondul social al membrilor (1% dobânzi la fondul social, mai puțin pentru membrii ”rău platnici” și
persoanele cu o vechime în CAR mai mică de 3 luni);
- 338.282 lei rezerva statutară;
- 200.000 lei fondul de risc.
La data de 31.12.2018 fondul de rezervă era de 4.232.205 lei, din care: 2.112.128 lei reprezintă
rezerva statutară, iar 2.120.077 lei reprezintă fondul de risc.
Fondul social al membrilor CAR (IFN) SIP Hunedoara s-a ridicat la sfârșitul anului 2018 la suma de
8.340.028 lei.
În prezent activitatea CAR (IFN) SIP Hunedoara este extinsă în aproape toate unitățile de învățământ
din județului Hunedoara. Astfel, există 103 grupe în unitățile de învățământ și o grupă de diverși (338 persoane
din sistem și din afara sistemului de învățământ care plătesc la casierie).
La sfârșitul anului 2018 imobilizările financiare sunt în sumă 13.747.429 lei, astfel: împrumuturi
12.380.921 lei și dobânzi (estimate) 1.366.508 lei.
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