
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ILFOV 
COMUNA ŞTEF ĂNEŞTII DE JOS 
CONSILIUL LOCAL 

Primăria / unei ŞtefăncşW de Jos 
Nr ... _ ,?/(& 
cJtJ. ·----..... 

Zl ..... _,:/_.~.ţ?.. 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind proiectul de hotărâre de aprobare a situaţiilorjill(111ciare statutare 

Întocmite la data de 31.12.2019 de către Societatea Gospodărie Ştefăneşti SRL 

Consiliul Local al comunei Ştefăneştii de Jos, Judeţul Ilfov, 
A vând în vedere: 

Expunerea de motive a primarului; 
Rapottul de specialitate al Compartimentului Contabilitate; 
Nota de fundamentare a societăţii Gospodărie Ştefăneşti SRL; 
Avizul comisiilor de specialitate, 

Precum şi în conformitate cu prevederile: 
ait. 129, alin. (2), lit. a) - c) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ; 
art. 86 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
art. 19 din Legea contabilităţii nr. 82/ 1991, republicată; 
art. 1 din OG m. 64/ 2001 privind repartizarea profitului la societăţilenaţionale, 
companiile naţionaleş i societăţi le comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, 
precum şi la regiile autonome; 
OMFP nr. 1802/20 14 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile 

financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate; 
OUG nr. 48/ 2020 privind unele măsuri fiscale prin care a fost amânat termenul de 
depunere a situaţi ilor financiare întocmite la 3 1.1 2.20 19 până la data de 31.07.2020; 
OMFP nr. 3781 /23. 12.2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea ş i 

depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportări l or contabile anuale ale 
operatorilor economici la unităţile teritoriale a le MFP şi pentru reglementarea unor 
aspecte contabile, 

ln temeiul dispoziţiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
57/20 19 privind Codul administrativ, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1 Se aprobă situaţiile fi nanciare statutare ale Societăţi i Gospodărie Ştefăneşti SRL 
("Societatea'') aferente exerciţiului financiar încheiat la 31.12.2019 în forma ş i având 
conţinutul prezentate în anexă la prezenta. 

Art. 2 Conform prevederilor legale şi monografiei contabi le aferente, se aprobă repartizarea 
profitului net având ca destinaţie rezervele legale şi acoperirea pierderii contabile reportate 
din perioadele anterioare. 

Art. 3 Se împuterniceşte Administratorul - Director General al Societăţii pentru identificarea 
şi accesarea de oportunităţi de finanţai·e în vederea asigurării fluxurilor operaţionale de 
numerar. 

Art. 4 Secretarul general comunei va aduce la cunoştinţă publică prezenta hotărâre. 

INIŢIATOR, 

PRIMAR 
ŞTEF AN Ionel Robert 

Vizat, 
SECRET AR GENERAL AL 



ROMÂNIA 
JUDETUL ILFOV 
COMUNA ŞTEFĂNEŞTII DE JOS 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREANR. / ----- ----------
privind proiectul de hotărâre de aprobare a situaţiilor financiare statutare 

Întocmite la data de 31.12.2019 de către Societatea Gospodărie Ştefăneşti SRL 

Consiliul Local al comunei Ştefăneştii de Jos, Judeţul Ilfov, 
A vând În vedere: 

Expunerea de motive a primarului ; 
Raportul de specialitate al Compartimentului Contabil itate; 
Nota de fundamentare a societăţii Gospodărie Ştefăneşti SRL; 
Avizul comisiilor de specialitate, 

Precum ş i în conformitate cu prevederile: 
art. 129, alin. (2), lit. a) - c) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ; 
art. 86 alin. (1 ) din Legea nr. 3 1/ 1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
art. 19 din Legea contabilităţ ii nr. 82/ 199 1, republicată; 
art. 1 din OG nr. 64/ 2001 privind repartizarea profitului la societăţilenaţionale, 

companii le naţionaleşisocietăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat. 
precum şi la regiile autonome; 
OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind s i tuaţii le 

financiare anuale individuale şi situaţi ile financiare anuale consolidate; 
OUG nr. 48/ 2020 priv ind unele măsuri fiscale prin care a fost amânat termenul de 
depunere a situaţiilor financiare întocmite la 31.12.2019 până la data de 3 1.07.2020; 
OMFP nr. 3781 /23.12.2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi 

depunerea situaţiilor financiare anuale ş i a raportărilor contabile anuale ale 
operatorilor economici la unităţile teritoriale ale MFP ş i pentru reglementarea unor 
aspecte contabile, 

In temeiul dispoziţiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1 Se aprobă s i tuaţiile financiare statutare ale Societăţii Gospodărie Ştefăneşti SRL 
('"Societatea'') aferente exerciţiului financiar încheiat la 31.12.20 I 9 în forma şi având 
conţinutul prezentate în anexă la prezenta. 

Art. 2 Conform prevederi lor legale şi monografiei contabile aferente, se aprobă reparti zarea 
profitului net având ca destinaţie rezerve le legale şi acoperirea pierderii contabi le reportate 
din perioadele anterioare. 

Art. 3 Se împuterniceşte Administratorul - Director General al Societăţi i pentru identificarea 
şi accesarea de oportunităţi de finanţare în vederea asigurării fluxurilor operaţionale de 
numerar. 

Art. 4 Secretarul general al comunei va aduce la cunoştinţă publică prezenta hotărâre. 

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

GAFTON Corina Andreea 

Consilieri prezenţi: _ la şedinţa ordinară din 28.07.2020 
Cu un număr de __ voturi "pentru" d in 12 consil ieri in funcţie 
C u un număr de _ _ voturi "împotrivă" din 12 consilieri in funcţie 
r .. ••- -··-X .... ,I „ 
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GOSPODĂRIE ŞTEFĂNEŞTI SRL, Comuna Ştefăneştii de Jos, 

Şoseaua ŞTEFĂNEŞTI, Nr. 116, Camera 3, 

Judeţ llfov,număr de înmatriculare J23/2199/2017, CUI RO 37563771 
• ,. l~U I 

st-•aa.1r11-sti 

Nr. 1918 I 24.07.2020 

Către: Consiliul local al Comunei Ştefăneştii de Jos 

fî n I Lu ""' t.. ';,l1,,;i"- 1t.o:>.i1 Jy ..,... ' 

\ .. ·~"~~c~ -~~ 
Referitor: aprobarea situaţiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2019 

Prin prezenta, GOSPODĂRIE ŞTEF ĂNEŞTI SRL reprezentată prin Artur NAZARIAN în 
calitate de Administrator - Director General, vă transmite spre aprobare în şedinta cosiliului 
local situaţiile financiare statutare anuale întocmite la data de 31.12.2019, inclusiv destinaţia 
repartizării profitului, şi care sunt compuse din: 

1. Nota de fundamentare aferentă situaţiilor financiare 
2. Raportul de Gestiune al administratorului la 31.12.2019 
3. Raportările contabile anuale (Bilanţul, Contul de profit şi pierdere, Situaţia modificării 
capitalurilor proprii, Situaţia fluxurilor de trezorerie, notele explicative) la 31.12.2019; 
4. Raportul de audit statutar; 
5. Balanţa de verificare la data de 31.12.2019. 

Artur NAZARIAN, Administrator - Director General 

/ / 
.-,~ ~ 
I / 

I 
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GOSPODĂRIE ŞTEFĂNEŞTI SRL, Comuna Ştefăneştii de Jos, 

Şoseaua ŞTEFĂNEŞTI, Nr. 116, Camera 3, 

Judeţ Ilfov, număr de înmatriculare J23/2199/ 2017, CUI RO 37563771 

NR. 1919_/_24.07.2020_ 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
privind aprobarea situaţiilor financiare statutare întocmite la 31 .12.2019 

de către Societatea Gospodărie Ştefăneşti SRL 

I. Aspecte generale/competenţa 

Societatea Gospodărie Ştefăneşti SRL este persoană juridică română, constituită ca 
SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ, care îşi desfăşoară activitatea în 
conformitate cu prevederile actului constitutiv şi al legislaţiei române, specifice în vigoare, 
fiind înfiinţată , organizată şi gestionată potrivit prevederilor din HCL nr. 6/26.01.2017. 

Principalul domeniu de activitate al Societăţii este de a presta servicii de administraţie 
publică şi apărare, as igurări sociale din sistemul public, având ca obiect principal de 
activitate prestarea de servicii de administraţie publică generală . 

Societatea funcţionează având la dispoziţie , în acest moment, un capital social total de 
5.41 O.OOO lei, integral subscris şi vărsat de către Asociat, în numerar, acesta fiind împărţit 
în 541.000 de părţi sociale, cu o valoare nominală de 1 O lei fiecare. Părţile sociale astfel 
constituite aparţin Asociatului Unic, Primăria Ştefăneştii de Jos, Ilfov, reprezentată prin 
Consiliul Local al Comunei Ştefăneştii de Jos. 

li. Fundamentare 

Prin adresa nr. 1918_/ __ 24.07.2020 __ , GOSPODĂRIE ŞTEFĂNEŞTI SRL 
solicită Consiliului local al comunei Ştefăneştii de Jos, în calitate de reprezentant al 
asociatului unic al Societăţii , aprobarea situaţiilor financiare statutare anuale întocmite la 
data de 31 .12.2019 şi care sunt compuse din: 
1. Raportul de Gestiune al administratorului la 31.12.2019; 
2. Raportările contabile anuale (Bilanţul, Contul de profit şi pierdere, Situaţia modificării 

capitalurilor proprii, Situaţia fluxurilor de trezorerie, notele explicative) la 31.12.2019; 
3. Raportul de audit statutar; 

4. Balanţa de verificare la data de 31.12.2019. 



Aşa cum rezultă din situaţiile financiare statutare anuale întocmite la data de 31.12.2019 
şi din raportul de gestiune al administratorului Societăţii, sinteza rezultatelor economico
financiare la data de 31.12.2019 se prezintă astfel: 

BILANT CONTABIL lei 
I. ACTIVE IMOBILIZA TE 3.288.466 
II. ACTIVE CIRCULANTE 2.642.022 
III. DATORII SI PROVIZIOANE 568.316 
IV. CHELTUIELI 1N AVANS 1.360 
VI. VENITURI 1N AVANS o 
ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII 2.075.123 
CURENTE NETE 
TOT AL ACTIVE - DATORII CURENTE 5.363.589 

I. CAPITALURI 5.4 I O.OOO 
11. REZERVE LEGALE 9.563 
III. REZULTAT REPORTAT - PIERDERE -167.081 
IV. PROFITUL EXERCITIULUI (NET) 120.670 
V. REPARTIZAREA PROFITULUI (rezervă legală) -9.563 
TOTAL CAPITALURI PROPRII 5.363.589 

Contul de profit şi pierdere la 31.12.2019 a fost întocmit în baza ru lajelor conturilor de 
venituri şi cheltuieli din balanţa de verificare a conturilor sintetice. Prin urmare, având în 
vedere activitatea desfăşurată în exerciţiu l financiar 2019, au fost obţinute următoare le 

rezultate (lei): 
• Venituri din exploatare 
• Cheltuieli din exploatare 
• Rezultatul din exploatare - profit 

• Venituri financiare 
• Cheltuieli financiare 
• Rezultatul financiar - profit 

• Venituri, cheltuieli, rezultat extraordinar 

• Rezultatul brut - profit 
• Impozitul pe profit (16%) 

• Rezultatul net - profit 

3.738.593 
3.578.843 

159.750 

77 
o 

77 

o 

159.827 
-39.157 
120.670 

Contul de profit şi pierdere reflectă astfel fidel, sub toate aspectele semnificative, 
veniturile, cheltuielile şi rezultatele aferente activităţi lor de exploatare şi financiare ale 
perioadei raportate pentru care sunt supuse aprobării. 



III. Aspecte legale 

Prin urmare, propunerea de repartizare a profitului în conformitate cu prevederile art. 1 
din OG nr. 64/ 2001 se prezintă astfel: 

• Pierdere contabilă de acoperit (anterior) 
• Profit net de repartizat 
• Rezerve legale 
• Acoperirea pierderii contabile precedente 
• Pierdere contabilă de acoperit (ulterior) 

Astfel, având în vedere prevederile: 

(168.653) 
120.670 
(7.991) 

(112.679) 
(55.974) 

1. Legii nr. 31/ 1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

2. Legii contabilităţii nr. 82/ 1991, republicată; 
3. Legii nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală , republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
4. OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ; 
5. OG nr. 64/ 2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile 

naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi 
la regi ile autonome; 

6. OUG nr. 48/ 2020 privind unele măsuri fiscale prin care a fost amânat termenul de 
depunere a situaţiilor financiare întocmite la 31.12.2019 până la data de 31.07.2020; 

7. OMFP nr. 3781 /23.12.2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi 

depunerea situaţiilor financiare anuale ş i a raportărilor contabile anuale ale 
operatorilor economici la unităţile teritoriale ale MFP şi pentru reglementarea unor 
aspecte contabile, 

IV. Propuneri 

propun adoptarea unei hotărâri de consiliu local privind aprobarea situaţiilo r financiare 
statutare întocmite la data de 31.12.2019 de către Societatea Gospodărie Ştefăneşti SRL 
precum şi repartizarea profitului pe destinaţii în conformitate cu prevederile legale. 

Administrator - Director General, 
Artur NAZARIAN 

/ / 
1~ ~ 

' ; 7 -
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GOSPODĂRIE ŞTEFĂNEŞTI SRL, Comuna Ştefăneştii de Jos, 
Şoseaua ŞTEF ĂNEŞTI, Nr. 116, Camera 3, 
Judet Ilfov ,numar de înmatriculare 123/2 199/2017, CUI RO 3 7 563 77 l 

ţ ţl :0 ~ .z·u_.,_.,_u ,c., 
!S11:ED11'.a,,ncaa1tii 

-

RAPORT DE GESTIUNE AL ADMINISTRATORULUI 
PRIVIND ACTIVITATEA ANULUI 2019 

SC GOSPODARIE STEF ANESTI SRL cu sediul in Comuna Stefanestii de Jos, Sos. Stefanesti, 
nr. 116, jud. Ilfov, inregistrata la Registrul Comerţului sub numărul 123/2199/20173 si CUI: RO 
37563771, este o societate cu capital de stat, care a desfasurat in cursul anului 2019 activitatea " Servicii 
de administratie publica generala" conform codului CAEN 8411. 
Societatea isi desfasoara activitatea in condiţii de continuitate. Societatea nu are puncte de lucru sau alte 
sedii secundare. 

Capitalul social subscris si varsat al societăţii este de 5.410.000 lei impartit in 541.000 parti 
sociale în valoare de 1 O lei fiecare, detinut in proporţie de: 

100% de catre Comuna Stefanestii de Jos prin Consiliul Local Stefanestii de Jos - 541.000 parti 
sociale 

Organizarea si conducerea contabilităţii a fost realizata conform Legii Contabilităţii 

82/1991, cu modificările si completările ulterioare, respectandu-se normele de întocmire si 
înregistrare a documentelor primare prevăzute in OMFP 1802 din 29 decembrie 2014 pentru 
aprobarea reglementarilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 
financiare anuale consolidate. 

Societatea a funcţionat in conformitate cu statutul si obiectul sau de activitate. Posturile din bilanţ 
corespund cu datele înregistrate in contabilitate. 

Documentele justificative si centralizatoare privind operaţiunile economico-financiare referitoare 
la exerciţiul expirat au fost înregistrate cronologic si sistematic in evidenta tinuta in format electronic, 
registrul jurnal si balanţa de verificare sintetica si analitica. 

Inventarierea elementelor patrimoniale s-a efectuat potrivit Legii Contabilităţii 82/1991, 
republicata si a instrucţiunilor aprobate prin OMFP 2861/2009 si prin Decizia de inventariere nr. 4068 / 
24.12.2019. 

Nu au rezultat diferente intre elementele patrimoniale scriptice de activ si pasiv înregistrate in 
bilanţul contabil si cele faptice . 

Din analiza balanţei de verificare si a rezultatelor inventarierii posturilor bilantiere rezulta 
următoarele: 

BILANŢ CONTABIL 
I. ACTIVE IMOBILIZA TE 3.288.466 
II. ACTIVE CIRCULANTE :.Z.642.Ul.2 

STOCURI 312.584 
CREANTE 688.490 
CASA SI CONTURI LA BANC! 1.640.948 

III. CHELTUIELI IN AVANS 1.360 
TOTAL ACTIV 5.931.848 
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GOSPODĂRIE ŞTEFĂNEŞTI SRL, Comuna Ştetăneştii de Jos, 
Şoseaua ŞTEFĂNEŞTI, Nr. 116, Camera 3, 

Judet llfov,numar de înmatriculare 123/2199/2017, CUI RO 37563771 

<.-·o=,t-"->"'. 1,_n u~· 
S'C1:e1~i1a:1.1ru eisue 

I. CAP IT AL SOCIAL 5.410.000 
II. REZERVE LEGALE 9.563 

III. VENITURI INA V ANS 
IV. DATORII TOT ALE 568.259 

V. REZULTAT REPORTAT (PIERDERE) -167.081 

VI. REZULTATUL EXERCITIULUI (PROFIT) 
120.670 

VII. REPARTIZARE PROFIT (CONT 129) - 9.563 

TOTAL PASIV 5.931.848 

CAPITALURI PROPRII 5.363.589 

Contul de Profit si Pierdere la 31.12.2019 s-a întocmit in baza rulajelor conturilor de venituri si 
cheltuieli din balanţa de verificare a conturilor sintetice. 

In urma activitatii desfăşurate pana la data de 31.12.2019 s-au obtinut următoarele rezultate: 

Venituri din exploatare 3.738.593 lei 

Cheltuieli din exploatare 3.578.843 lei 

Rezultatul din exploatare -profit 159.750 lei 

Venituri financiare 77 lei 

Cheltuieli financiare O lei 

Rezultatul financiar - profit 77 lei 

Venituri extraordinare O lei 

Cheltuieli extraordinare O lei 

Rezultatul extraordinare O lei 

Venituri totale - 3. 738.670 lei 

Cheltuieli totale - 3.578.843 lei 

Rezultatul brut- profit 159.827 lei 
Impozitul pe profit (cota 16%) - 39157 lei 

Rezultatul net - profit 120.670 lei 2 

Contul de profit si pierdere reflecta fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele aferente activitatilor 
de exploatare si financiare ale perioadei raportate. 



GOSPODĂRIE ŞTEFĂNEŞTI SRL, Comuna Ştefăneştii de Jos, 
Şoseaua ŞTEF ĂNEŞTI, Nr. 116, Camera 3, 
Judet Ilfov,numar de înmatriculare 123/21 99/2017, CUI RO 37563771 

In exerciţiul curent societatea a obtinut profit din activitatea de exploatare, in valoare de lei. 
Evaluarea posturilor cuprinse in situaţiile financiare aferente exerciţiului 2018 a fost efectuata 

in acord si cu respectarea tuturor principiilor contabile prezentate in legea contabilităţii republicata nr. 
82/1991 cu modificările si completările ulterioare, OMFP 1802 din 29 decembrie 2014 pentru 
aprobarea reglementarilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate. 
La încheierea exerciţiului financiar elementele patiimoniale au fost evaluate si reflectate in 

bilanţul contabil la valoarea lor de intrare in patrimoniu respectiv la valoarea contabila. 
Precizam ca situaţiile financiare ale societăţii sunt exprimate in moneda naţionala LEU, iar 

cifrele cuprinse in situaţiile de raportare sunt exprimate in lei. 
Intocmirea bilanţului contabil s-a efectuat pe baza balanţei de verificare la 31. 12.2019, cu 

respectarea normelor metodologice de completare a acestuia, prevăzute în 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 Finanţelor Publice, astfel ca posturile înscrise in bilanţ corespund cu datele înscrise in 
contabilitate. 

Conducerea nu poate estima în mod fiabil efectele scăderii în continuare a lichidităţii pieţelor 
financiare, a creşterii volatilităţii cursului de schimb al monedei naţionale si a indicilor pieţelor de capital 
asupra poziţiei financiare a Societăţii. Conducerea consideră că a luat toate măsurile necesare pentru a 
asigura continuitatea activitatii societăţii în condiţiile actuale. 

Pentru anul financiar 2020 Societatea isi propune ca principale obiective următoarele: 

marirea portofoliu de clienţi si imbunatatirea cotei de piaţa a Societăţii; 

creşterea veniturilor comparativ cu cele raportate la anul 2019; 
imbunatatirea indicatorilor economico-finaciari si a rezultatelor operaţionale si financiare; 
diversificarea portofoliului de servicii. 

Administrator, 

3 
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Entitatea I GOSPODARIE STEFANESTI 
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l
3

l
1
lsl

6
l
3

l
1

l
1

1
1 

I I 
Forma de proprietate 

35-Socletali cu raspunderc limitata 

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) 

8411 Servicii de admlnlstra\ic publici gencr~ll 
·-Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) 

8411 Servicii de admlnist,a\ie publică generală 
' -- Ir. Situatii financiare anuale I Ir Raportări anuale I 

( entitaţl al cfiror exerciţiu nnanclar coincide cu anul calendaristic l 

I ce EntltAţi mijlocii, mari sl entitAţl de I 
Interes public Entitliţl de IT] o 1. entltătlle care au optat pentru un exemţ1u fin;mc1ar airerlt oe 

181 Interes anul calendaristic, cf.art. 27 din Leata co111abillttltll nr. 8111991 

Ir' EntltAţi mici I public o 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivii legii 

1r Microentltăţi I O ~. suoun1taţ11e aescn1se 1n Koman1a ae soe1etaţ1 rez1aente m state 
aoartlnând Soatlulul Economic European 

Situaţiile financiare anuale încheiate lu 3 J. t 2.2019 de c.ătre entităţile de interes public si ele entităţile prevazute la pct.9 alin.(4) 
din Reglementnrile contabile, 11prob:1tc prin OI\1FP nr. 1.802/2014, cu modilicarilc şi complctarile ulterioa1·e, al caror 
cxercitiu linanciar corespunde cu anul calendaristic 
FIO - BILANT 
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE 
F30 - DATE INFORMATIVE 
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE 

Indicatori : Capitaluri - total I 5.363.5891 

~ Capital subscris L 5.410.0001 

Profit/ pierdere I 120.6701 

ADMINISTRATOR, INTOCMIT, 
Numele sl prenumele Numele si prenumele 

lNAZARIAN ARTUR I IIORGULESCU ALINA I 
- Calitatea 

~oCIETAr~-9 
/ / 13-AL TA PERSOANA IMPUTERNIClT A, POTRIVIT LEGII 

/ 

~ ·'/ve.._. f 
Semnătura ---- ~ 

I --- .. !11- Semnătura 

* ŞTEFĂNEŞTI • Nr.de imegistrare in organismul profesional ~ 
S.R.L. 

1 :-.'ţ-
..<-oil.RoV:I'-~ 

I Entitatea are obligaţia legală de auditare a situatiilor financiare anuale? Ir DA I ce NU I 
SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O 

I Entitatea a optat voluntar pentru auditarea sltuatUlor flnMciare anuale? I(' DA ce Nu 1 

VALIDARE CORECTA I Situatille financiare anuale au fost aprobate potrivit legii 181 I 
AUDITOR 

Nume si prenume auditor persoona nzlcă/ Denumire firma de audlt 

joA.AI AUDIT & ACCOUNTING SRL I 

I Formular VALIDAT I Nr.ele lnreglmare ln Registru! ASPAAS CIF/CUI 

11478/2020 \ '412!2\6ls\s\1\1\ I I I 11 
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BILANT 

la data de 31.12.2019 
Cod 10 - lei -

Denumirea elementului Nr. Sold la: 

Nr.rd. 
rd. 

OMFP 01 .01.2019 31.12.2019 nrJ781/ 
2019 

(formulei<'! de calcul sP. refera la Nr.rd. din col.B) 

A B 1 2 

A. ACTIVE IMOBILIZATE 

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE 

1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) Ol 01 122 

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) Ol 02 

3. Concesiuni, brevete, licente, mărci comerciale, drepturi ş i act ive similare 
03 03 7.246 8.976 

şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) - 4. Fond comercial (ct.2071-2807) 04 04 

5.Active necorpora le de explorare si evaluare a resurselor minerale 
05 os 

(ct. 206-2806-2906) 

6. Avansuri (ct.4094 - 4904) 06 06 

TOT AL (rd.01 la 06) 01 07 7.368 8.976 

li. IMOBILIZĂRI CORPORALE 

1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) 08 08 

2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 09 09 255.615 1.278.221 

3. Alte instalaţii , utilaje ş i mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) 10 10 4.413 14.334 

4. lnvestitii imobiliare (ct. 21 5 - 2815 - 2915) 11 11 

5. lmobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931) 12 12 1.907.336 

6.lnvestitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935) 13 13 

?.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 
14 14 

(ct. 216-2816-2916) 

a.Active biologice productive (ct.217+227-281 7-2917) 15 15 

-, 9. Avansuri (ct. 4093 - 4903) 16 16 79.599 

TOTAL (rd. 08 la 16) 17 17 260.028 3.279.490 

II I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 

1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961 ) 18 18 

2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964) 19 19 

3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in 
20 20 

comun (ct. 262+263 - 2962) 

4. împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in 
21 21 

comun (ct. 2673 + 2674 - 2965) 

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963) 22 22 

6. Alte împrumuturi 
23 23 

(ct. 2675" + 2676 .. + 2677 + 2678* + 2679* - 2966" - 2968") 

TOTAL (rd. 18 la 23) 24 24 

ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd. 07 + 17 + 24) 25 25 267.396 3.288.466 

B. ACTIVE CIRCULANTE 

I. STOCURI 
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1. Materii prime şi mate ria le consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/· 308 + 321 + 
26 26 18.404 312.641 322 -+· 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/ · 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 • 398} 

2. Prod ucţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348" - 393 - 3941 -
27 27 3952) 

3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 
361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/ - 378- 3945 • 3946- 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 28 28 
3956 - 3957 - 396 • 397 - d in ct. 4428) 

4. Avansuri (ct. 4091- 490 1) 29 29 491 

TOTAL (rd. 26 la 29) 30 30 18.895 312.641 

li. CREANŢE (Sumele care urmează să fle încasate după o perioadă mai mare 
de un an trebu ie prezentate separat pentru fiecare element.) 

1. Creanţe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* • 2968* + 
3 1 4092 + 411 + 413 + 418- 4902- 491) 31 199.454 261 .295 

2. Sume de încasat de la entităţi le afiliate (ct.451 *" - 495*) 3) 32 

3. Sume de încasat de la ent ităţi le asociate si entitatile controlate in comun 
33 33 -~(ct. 453 ... - 495*) 

4. Alte creanţe (ct. 425+4282+431**-1436° + 437**+ 4382+ 44 1 **+4424+ din 
ct.4428**+ 444**+445+446**+447*"+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 34 34 32.633 427.195 
5187) 

5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*) 35 35 

6. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financia r 
36 

35a 
(ct. 463) (301) 

TOTAL (rd. 31 la 35 +35a) 37 36 232.087 688.490 

III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT 

1. Acţiuni deţinute la entităţi le afiliate (ct. 501 - 591) 38 37 

2. Alte i nvest iţ i i pe termen scurt 
39 38 (ct. SOS+ 506 + 507 + d in ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 511 3 + 5114) 

TOTAL (rd. 37 + 38) 40 39 

IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI 
4 1 40 110.749 1.640.948 (d in ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 54 1 + 542) 

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40) 42 41 361.731 2.642.079 

C. CHELTUIELI lN AVANS (ct. 471) (rd.43+44) 43 42 378 1.360 

Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 4 71 *) 44 43 378 1.360 

Sume de reluat intr-o pe rioada mai mare de un an (din ct. 471 *) 45 44 

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA DE PÂNĂ 
LA 1 AN 

1. Împrumuturi din e misiunea de obligaţiuni , prezentându-se separat 
împrumuturile din emisiunea de obligaţiu ni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) 

46 45 

2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 
47 46 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5 198) 

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 41 9) 48 47 

4. Datorii come rciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 49 48 262.433 358.524 

5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 50 49 

6. Sume datora te entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 °") 5 1 so 
7. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate în comun (ct. 

52 51 1663+ 1686+2692+2693+ 453***) 
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8. Alte datorii, inclusiv datorii le fiscale şi datoriile privind asigurări l e sociale 
(ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 
431 *"* + 436**-+ 437*** + 4381 + 441 "** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** 1· 53 52 124.153 209.792 
447*** + 4481 + 455 + 456*0 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473""* + 509 + 5186 
+ 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) 

TOTAL (rd. 45 la 52) 54 53 386.586 568.316 

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE 
55 54 -24.477 2.075.1 23 (rd. 41 +43-53-70-73-76) 

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54) 56 55 242.919 5.363.589 

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA 
MAI MARE DE 1 AN 

1. împrumuturi din emisiunea de obligaţi uni, prezentându-se separat 
57 56 

împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) 

2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 
58 57 

1627+1682+5191 + 5192+5198) 

3. Avansuri încasate în contu l comenzi lor (ct. 419) 59 58 

- 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 60 59 

5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 61 60 

6. Sume datorate entităţilor d in grup (el. 1661 + 1685 + 2691 + 451 ***) 62 61 

7. Sume datorate entităţilor asociate si entităţilor controlate in comun 
63 62 

(ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***) 

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datori ile privind asigurările sociale 
(ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 
431 *** + 436**+ +437*-* + 4381 + 441 *"* + 4423 + 4428*** + 444 H* + 446""* + 64 63 
447"*"+ 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462+4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 
+ 5194 + 5195 + 5196 + 5197) 

TOTAL (rd.56 la 63) 65 64 

H, PROVIZIOANE 

1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 151 5+ 1517) 66 65 

2. Provizioane pentru impozit e (ct. 1516) 67 66 

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) 68 67 

TOTAL (rd. 65 la 67) 69 68 

,. VENITURI ÎN AVANS 

1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 47 S)(rd. 70+71 l 70 69 

Sume de reluat intr· o perioada de pana la un an (ct. 475*) 71 70 

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*) 7l 71 

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74) 73 72 

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) 74 73 

Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472* ) 75 74 

3. Venituri în avans aferente activelo r primite prin t ransfer de la clienţi 
76 75 

(ct. 478)(rd.76+ 77) 

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*) 77 76 

Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 478*) 78 77 

Fond comercial negativ (ct.2075) 79 78 

TOTAL (rd . 69 + 72 + 75 + 78) 80 79 

J. CAPITAL ŞI REZERVE 

I. CAPITAL 

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 81 80 41 0.000 5.41 0.000 
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2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 82 81 

3. Patrimoniul regiei (ct. 1 Ol 5) 83 82 

4. Patrimoniul institutelor naţiona le de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 84 83 

5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031) 85 84 

TOTAL (rd. 80 la 84) 86 85 410.000 5.410.000 

li. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 87 86 

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 88 87 

IV. REZERVE 

1. Rezerve legale (ct. 1061) 89 88 1.572 9.563 

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 90 89 

3. Alte rezerve (ct. 1068) 91 90 

TOTAL (rd. 88 la 90) 92 91 1.572 9.563 

Acţiuni proprii (ct. 109) 93 92 

Câştig uri legate de instrumentele de capitaluri p roprii (ct. 141) 94 93 

Pierderi legate de instrumentele de capita luri proprii (ct. 149) 95 94 

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117) 96 95 

SOLD D (ct. 11 7) 97 96 186.833 167.081 

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR 

SOLD C (ct. 121) 98 97 19.752 120.670 

SOLD D (ct. 121) 99 98 

Repartizarea profitului (ct. 129) 100 99 1.572 9.563 

CAPITALURI PROPRII - TOT AL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 
101 100 242.919 5.363.589 

+97-98-99) 

Patrimoniul public (ct. 10 16) 102 101 

Patrimoniul privat (ct. 101 7) 2) 103 102 

CAPITALURI - TOT AL (rd.100+ 101 +102) (rd.25+ 41 +42·53·64·68· 79) 104 103 242.919 5.363.589 

Suma de control F1 O: 50878510 / 152111032 

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. 
**) Solduri debitoare ale conturilor respective. 

1) Sumele inscrlse la acest rănd şi preluate din contul 2675 la 2679 reprezlnU creanţele afetcnle 
contractelor de leaslng financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente 
într-o perioadă mal mică de 12 luni. 

"**) Solduri creditoare ale conturilor respective. 

ADMINISTRATOR, 

Numele si prenumele 

INAZARIAN ARTUR 

I 

I ~ 

2) se va completa de catre entltă\lle cărora le sunt Incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor 
publice 11 al ministrului delegat pentru buget n1. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind lntocml1ea 
li actualizarea inventarulu i centralizat al bunurilor imobile proprietate priva t ă a statului şi a drepturilor 
real~ supuse Inventarierii, cu modificările 11 completarile ulterioare 

Formular 
VALIDAT 

INTOCMIT, 

Numele si prenumele 

IIORGULESCU ALINA 

Calitatea 

13--AL TA PERSOANA IMPUTERNICIT A, POTRIVIT LEGII 

Semn>tuca ţ 
Nr.de înregistrare in organismul profesional: 
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CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE 

la data de 31 .12.201 9 

Cod 20 - lei -

Exerciţiul financiar 
Denumirea indicatorilor Nr. 

rd. 
Nr.rd. 
OMFP 

2018 201 9 nr.3781/ 
2019 

(formulele de calcul se refer a la Nr.rd. din col.O) 

A B 1 2 

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06) 01 01 1.616.936 3.650.803 

Producţia vândută (ct.701 +702+703+704+705+706+708) 02 02 1.616.936 3.650.803 

- Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03 03 

Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04 04 

--Venitt1ri âtn-dobănzi-înfe~tratt:! de entităţile mcliat-e-ditt-RegislFUl-general os 
~-eere- mal--a-tt-iA-derttlate-EoAtraet-e-de-leosi ng-{ et. 7-66~ 

Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 05 06 

2. Venituri aferente costului p roducţiei în curs de execuţie (ct.711 + 7 12) 

Sold C 06 07 

Sold D 07 08 

3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale 
08 09 

(ct.721 + 722) 

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) 09 10 

5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725) 10 11 

6. Venituri din subvenţii de exploatare 
li 12 27.950 

(ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) 

7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) 12 13 59.840 

-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584) 13 14 

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) 14 15 

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 +07-08+09+10+11 + 12+ 13) 15 16 1.616.936 3.738.593 

8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601 +602) 16 17 171.149 270.062 

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 17 18 55.260 11 3.895 

b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605) 18 19 958 

c) Cheltuieli privind mărfu rile (ct.607) 19 20 

Reduceri comerciale primite (ct. 609) 20 21 176 169 

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) 21 22 732.432 1.294.987 

a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641 +642+643+644) 22 23 713.043 1.264.967 

b) Cheltuieli cu asigură r i l e şi protecţi a socia lă (ct.645+646) 23 24 19.389 30.020 

10.a} Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale 
24 25 26.590 66.234 

(rd. 26- 27) 

a.l) Cheltuieli (ct.6811+6813+681 7+ din ct.6818) 25 26 26.590 66.234 

a.2) Venituri (ct.7813 + d in ct.7818) 26 27 

b} Ajustări de va loare privind activele circulante (rd. 29 - 30) 21 28 
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b.1 ) Cheltuieli (ct.654+6814 + d in ct.6818) 28 29 

b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818) 29 30 

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37) 30 31 600.338 1.832.876 

11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe 
3 1 32 596.091 1.787.076 

(ct.611 +612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628) 

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; 
cheltuieli reprezentând transferuri şi contri buţii datorate în baza unor 32 33 3.685 725 
acte normative speciale(ct. 635 + 6586* ) 

11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurăto r (ct. 652) 33 34 

11 .4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) 34 35 

11 .5. Cheltuieli privind calamităţil e şi alte evenimente similare (ct. 6587) 35 36 

11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588) 36 37 562 45.075 

-C--l'\eltuiell-at-dobâM il~ refin-anţ-afe- inregist-rate-f.le-eA-tităţHe-fatliate-oin 
38 

Registtt:1½,efle@l-si <:are-f'flili-a~fl-tlerulure-coAffilCte de~easing-{et,666li} - . 

Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41 ) 37 39 

- Cheltuieli (ct.6812) 38 40 

- Venituri (ct.7812) 39 41 

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL 
40 42 1.585.593 3,578.843 

(rd. 17 la 20- 21+22+25+28+31+ 39) 

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: 

- Profit (rd. 16 - 42) 41 43 31.343 159.750 

- Pierdere (rd. 42 - 16) 42 44 o o 
12. Venituri din interese de participare (ct.761 1+7612+7613) 43 45 

- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 44 46 

13. Venituri din dobânzi (ct. 766) 45 47 34 28 

- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 46 48 

14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) 47 49 

5. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) 48 so 62 49 

- din care, venituri d in alte imobilizări financiare ( ct. 7615) 49 51 

VENITURI FINANCIARE-TOTAL (rd. 45+47+49+50) 50 52 96 77 

16. Ajustă r i de valoare privind imobilizările financiare ş i investiţiile financiare 
51 53 

deţinute ca act ive circulante (rd. 54 - 55) 

- Cheltuieli (ct.686) 52 54 

- Venituri (ct .786) 53 55 

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 54 56 

- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţ i le afiliate 55 57 

18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 56 58 

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL {rd. 53+56+58) 57 59 

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): 

- Profit (rd. 52 - 59) 58 60 96 77 

- Pierdere (rd. 59 - 52) 59 61 o o 
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VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) 60 62 1.617.032 3.738.670 

CHELTUIELI TOTALE (rd, 42 + 59) 67 63 1.585.593 3.578.843 

19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A): 

- Profit (rd. 62 - 63) 61 64 31.439 159.827 

- Pierdere (rd. 63 - 62) 63 65 o o 
20. Impozitul pe profit (ct.691) 64 66 11.687 39.157 

21. Impozitul specific unor actlviti\ţi (ct. 695) 65 67 

22. Alte Impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 66 68 

23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR: 

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68) 67 69 19.752 120.670 

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64) 68 70 o o 
Suma de control F20 : 4 1956098 / 1521 11 032 

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. 
La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit leg islaţ i ei muncii, care se preiau din rulajul debitor al 

contului 621 . Cheltuieli cu colaboratorii ", analitic .Colaboratori persoane fizice·. 
La rc\ndul 32 (cf.OMFP 378 l /2019)- în contul 6586 .Cheltuieli reprezentând transferuri ş i contribuţii datorate în baza unor acte normative 

speciale" se evidenţiază cheltuielile reprezentand transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute 
de Codul fiscal. 

ADMINISTRATOR, 

Numele si prenumele 

_(IAZARIAN ARTUR 

/ / 
jt--f-"- / 

I . 

/ ~ 

Formular 
VALIDAT 

INTOCMIT, 

Numele si prenumele 

i10RGULESCU ALINA 

Calitatea 

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII 

Semnătuca ~ 
Nr.de înregistrare in organismul profesional: 
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Cod 30 (formulele de calcul se refer a la Nr.rd. din col.B) - lei -
Nr.rd. 

I. Date privind rezultatul inregistrat OMFP Nr. 
Nr.unitati Sume nr.3781/ rd . 

2019 

A B 1 2 

Unitaţi care au inregistrat profit 01 01 1 120.670 

Unitaţi care au inregistrat pierdere 02 02 

Unitaţi care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere 03 03 

Nr. Total, 
Pentru Pentru 

li Date privind platile restante 
rd. din care: 

activitatea activitatea de 
curenta investitii 

A B 1=2+3 2 3 

Plati restante - total (rd.OS + 09 + 1 S la 17 + 18) 04 04 180.314 157.368 22.946 

Furnizori restanţi - total (rd, 06 la 08) os 05 119.860 96.914 22.946 

- peste 30 de zile 06 06 37.167 37.167 

- peste 90 de zile 07 07 40.844 40.844 

- peste 1 an 08 08 41.849 18.903 22.946 

Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale -
09 09 

total(rd.101a 14) 

- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de 
10 10 

angajatori, salariati si alte persoane asimilate 

- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de 
sanatate 

11 11 

- contribuţia pentru pensia supli mentară 12 12 

- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 13 13 

- alte datorii sociale 14 14 

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si 
15 15 

alte fonduri 

Obligatii restante fata de alti creditori 16 16 

llpozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabi lit 
17 17 60.454 60.454 

,a bugetul de stat, din care: 

- contrlbutia asiguratorie pent ru munca 18 
17a 

3.099 3.099 
(301) 

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele 
19 18 

locale 

III. Numar mediu de salariati Nr. 31 .12.2018 31.12.2019 rd. 

A B 1 2 

Numar mediu de salariati 20 19 20 33 

Numarul efectiv de salariati existent i la sfarsit ul perioadei, 
21 20 23 49 

respectiv la data de 31 decembrie 

IV, Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, Nr. Sume (lei) 
subvenţii încasate şi creanţe restante rd. 

A B 1 

Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul 
22 21 

public, primite în concesiune, din care: 

- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 23 22 

Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat 24 23 
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Redevenţă petrolieră plăt ită la bugetul de stat 25 24 

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) 26 25 

Venituri brute din servicii plă tite către persoane nerezidente, din care: 27 26 

- impozitul datorat la bugetul de stat 28 27 

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale 
29 28 

Uniunii Europene, din care: 

- impozitul datorat la bugetul de stat 30 29 

Subvenţii încasate în cursu l perioadei de raportare, din care: 31 30 

- subve nţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 32 31 

- su bvenţii aferente veniturilor, din care: 33 32 

- subvenţii pentru stimu larea ocupări i forţei de muncă ") 34 33 

Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele 
35 34 

comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care: 

- creanţe restante de la ent ităţi d in sectorul majoritar sau integral de stat 36 35 

- creanţe restante de la entită ţi din sectorul privat 37 36 

V. Tichete acordate salariaţilor 
Nr. Sume (lei} 
rd. 

A B 1 

Contravaloarea t ichetelor acordate sala riaţi lor 38 37 7.970 

Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii 39 
37a 

(302) 

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de Nr. 31 .12.2018 31 .12.2019 
cercetare - dezvoltare **) rd. 

A B 1 2 

Cheltuieli de cercet are - dezvolt are : 40 38 

- dupa surse de finantare (rd. 40+41) 41 39 o o 
- din fonduri publice 42 40 

- din fondu ri private 43 41 

- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44) 44 42 o o 

- cheltuieli curente 45 43 

- cheltuieli de capital 46 44 

1111. Cheltuieli de inovare ***) 
Nr. 31.12.2018 31.12.2019 
rd. 

A B 1 2 

Cheltuieli de inovare 47 45 

Vili. Alte informaţii 
Nr. 

31 .12.2018 31.12.2019 
rd . 

A B 1 2 

Avansuri acordate pentru imobiliză ri necorporale 
48 46 

(ct. 4094), din care: 

- avansuri acordate entităţi lor neafiliate nerezidente 
49 

46a 

pentru imobi lizări necorporale (din ct. 4094) (303) 

- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru 
50 

46b 
imobilizări necorporale (din ct. 4094) (304) 

Avansuri acordate pent ru imobilizări corporale 
51 47 79.600 

(ct. 4093), din care: 

- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru 
52 

47a 
79.600 

imobilizări corporale (din ct. 4093) (305) 

- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru 
53 

47b 

imobilizări corporale (din ct. 4093) (306) 
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Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54) 54 48 

Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de 
participare, alte titluri imobilizate şi obl igaţiun i, in sume 55 49 
brute (rd. SO+ 51 + 52 + 53) 

- acţiuni necotate em ise de rezidenti 56 so 
- părţi socia le emise de rezidenti 57 51 

- actiuni si part! sociale emise de nerezidenti,din care: SB 52 

- detineri de cel putin 10% 59 
523 

(307) 

- obligatiuni emise de nerezidenti 60 53 

Creanţe imobilizate, in sume brute (rd. 55+56) 61 54 

- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror 
decontare se face in functie de cursul unei valute 62 55 
(din ct. 267) 

- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) 63 56 

Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri d e 
natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate 

64 57 199.944 260.141 
- lfurnizorilor şi alte conturi asimilate, in sume brute 

,ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care: 

- creanţe comerciale în relaţ i a cu entităţile neufiliate nerezidente, 
avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor ş i pentru 
prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliaţi nerezidenţi şi alte 65 58 199.944 260.141 
conturi asimilate, în sume brute în re laţie cu neafiliaţi i nerezidenţi 

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 I· din ct. 413 + din ct. 418) 

- creanţe comerciale în re laţia cu entităţile afiliate nerezidente, 
avansuri pentru cumpărăr i de bunuri de natura stocurilor ş i pentru 

58a 
prestări de servicii acordate furnizorilor afilia\i nerezidenţi şi alte 66 

(308) 
conturi asimilate, in sume brute în re laţie cu afiliaţi i nerezidenţi (din 
ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 4 13 + din ct. 418) 

Creanţe neîncasate la termenul stabilit 
67 

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) 
59 199.944 238.088 

Creanţe în legătură cu personalul şi conturi as imilate 
68 60 

(ct. 425 + 4282) 

Creanţe în legătură cu bugetu l asigurărilor sociale şi bugetul 
statului (din ct. 431 +436+437 +4382+ 441 + 4424 + 4428 + 69 61 32.627 427.137 

14 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66) 
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor socia le 

70 
(ct.431 +437 +4382) 

62 8.743 23.026 

- creante fisca le in legatura cu bugetul statulu i 
71 63 23.884 404.111 

(ct.436+441 +4424+4428+444+446) 

- subventii de incasat(ct.445) 72 64 

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) 73 65 

- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct .4482) 74 66 

Creanţele entităţii în relaţii le cu entităţile afiliate 
75 67 

(ct. 451 ), din care: 

- creanţe cu entităţi afil iate nerezidente 
76 68 

(din ct. 451 ), din care: 

- creanţe comerciale cu entităţi afiliate 
77 69 

nerezidente (di n ct. 451) 

Creanţe în legătu ră cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul 

statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 

436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 78 70 

4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 

446 + din ct. 447 + d in ct . 4482) 
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Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), 
79 71 378 1.360 (rd.72 la 74) 

- decontari privind interesele de participare ,decontari cu 
actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din 60 72 
operat iuni in participatie (ct.453+456+4582) 

- alte creante in legatura cu persoanele fizice si 
persoanele juridice, altele decat creantele în legatura cu 

81 73 378 1.360 instituti ile publice (instituti ile statulu i) 
(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662) 

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de t rezorerie' 
reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii 82 74 
şi nedecontate până la data de raportare (din ct. 461) 

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care: 83 75 

- de la nerezidenti 84 76 

Dobânzi de încasat de la nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 
85 

]6ij 

4538) (313) 

_ Valoarea împrumuturilor acordate operato rilor 
86 77 

economici ****) 

Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct . 501 + 505 + 506 
87 78 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82) 

- acţiu ni necotate emise de rezidenti 88 79 

- părţi sociale emise de rezidenti 89 80 

- actiuni emise de nerezidenti 90 81 

- obligatiuni emise de nerezident i 91 82 

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) 92 83 

Casa în lei şi în valută (rd.85+86 ) 93 84 13.273 13.324 

- în lei (ct. 5311) 94 85 13.273 13.324 

- în valută (ct. 5314) 95 86 

Conturi curente la bănci în lei ş i în valută (rd.88+90) 96 87 97.476 1.622.933 

- în lei (ct. 5121), din care: 97 88 97.476 1.622.933 

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 98 89 

• în valută (ct. 5124), din ca re: 99 90 

,,.- - conturi curente în valută deschise la bănci 
100 91 

nerezidente 

Alte conturi cu rente la bănci şi acreditive, (rd.93+94) 101 92 

- sume în curs de decontare, acreditive ş i alte valori de 
102 93 

încasat, în lei (ct.5112 + din ct. 5125 + 5411) 

- sume în curs de decontare ş i acreditive în valută (din 
103 94 

ct. 5125 + 5414) 

Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 11 o + 111 + 
116 +1 19 +122+ 128) 

104 95 386.580 569.469 

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de 
la i nstituţii financiare nerezidente pentru care durnta 

105 96 
contractului de credit este mai mica de 1 an) 
(din ct. 519), (rd .97+98} 

-în lei 106 97 

- în va lută 107 98 

Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de 
la instituţii financiare nerezidente pentru care durata 

108 99 
contractului de credit este .mai mar~ sau egală cu 1 an) 
(din ct. 162), (rd. 100+ 101) 

- în lei 109 100 
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- în valută 110 101 

Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 
111 102 

1626 + din ct. 1682) 

Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 
112 103 

1686 + 1687) (rd. 104+105) 

- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face 
113 104 

in functie de cursul unei valute 

- in valută 114 105 

Alte împrumuturi ş i datorii asimilate (ct. 167), d in care: 115 106 

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 116 107 

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte 
conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 11 7 108 262.433 359.678 
408 + 419), din care: 

- datorii comerciale în relaţia cu entităţile neafi liate 
nerezidente, avansuri primite de la clienţi neafiliaţi 

nerezidenţ i şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie 118 109 
cu neafiliaţii ne rezidenţi (din ct. 401 + d in ct. 403 + din ct. 404 

-.1.f- din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) 

- datorii comerciale în re laţia cu entităţ i l e afiliate nerezidente, 
avansuri primite de la clienţi afil iaţ i nerezidenţ i şi alte con turi 

109a 
asimilate, în sume brute în rel aţie cu afiliaţi i nerezidenţi (din 119 

(309) 
ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + d in ct. 405 + din ct. 408 + 
din ct.41 9) 

Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 
120 110 26.203 56.121 

423 + 424 + 426 + 427 + 4281) 

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul 
statului (ct. 431 +436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 121 111 97.944 153.670 
+ 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115) 

- datorii ln legatura cu bugetul asigurari lor sociale 
12] 112 27.690 104.824 

(ct.431+437+4381) 

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului 
123 113 70.254 48.846 

(ct.436+441 +4423+4428+444+446) 

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate 
124 114 

(ct.447) 

- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) 125 115 

-
atoriile entităţi i în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451 ), din 

126 116 
care: 

- datorii cu e ntităţi afiliate nerezidente 2J 
127 117 

(din ct. 451 ), din care: 

- cu scadenţa iniţia lă mai mare de un an 128 118 

- datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente 
129 

11 8a 

indiferent de scadenţă (din ct. 451) (31()) 

Sume datorate actionari lor / asociatilor (ct.455), din care: 130 119 

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice 131 120 

- sume datorate actionarilor / asoclatllor pers.juridice 132 121 

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 
133 122 

472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127) 

-decontari privind interesele de participare , 
decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari 

134 123 
din operatii in participatie 

~ t453+456+457+4581 ) 

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si 
persoanele juridice, alt ele decat datoriile in legatura cu 

135 124 
institutiile publice (institutiile statului) 3) 

(din ct.462+4661 +din ct.472+din ct.473) 
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- subventii nereluate la venituri (din ct. 472) 136 125 

- varsaminte de efectuat pentru irnobilizari financiare 
137 126 si investitii pe termen scurt (ct.269+509) 

- venituri în avans aferente activelor primite prin 
138 127 

transfer de la clienţi (ct. 478) 

Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care: 139 128 

- către nerezidenţi 140 
128a 
(311) 

DobAnzi de plătit către nerezidenţi 
128b 

(din ct. 451 8 + din ct. 4538) 
141 

(314) 

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii 
142 129 

economici * .. ') 

Capital subscris vărsat (ct. 1 O 12), din care: 143 130 410.000 5.410.000 

- acţiuni cotate 4) 144 131 

- acţiuni necotate 5) 145 132 

- părţi sociale 146 133 410.000 5.410.000 - - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) 147 134 

Brevete si llcente (din ct.205) 148 135 

IX. lnformatii privind cheltuielile cu Nr. 
31.12.2018 31.12.2019 

colaboratorii rd. 

A B , 2 

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 149 136 59.094 

X. Informaţii privind bunurile din domeniul Nr. 31.12.2018 31.12.2019 
public al statului rd. 

A B , 2 

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului anate in 
150 137 

administrare 

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului a nate în 
151 138 

concesiune 

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 152 139 

XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea 
Nr. - rivată a statului supuse inventarierii cf. OMFP 31.12.2018 31.12.2019 
rd. 

,lr, 668/2014 

A B 1 2 

Valoarea contabilă netă a bunuri lor 6) 153 140 

XII. Capital social vărsat 
Nr. 31.12.2018 31.12.2019 rd. 

Suma (lei) %7) Suma (lei) % 7) 

A B Col.1 Col.2 Col.3 Col.4 

Capital social vărsat (ct. 1012) 7J, 
154 141 410.000 X 5.410.000 X 

(rd.142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152) 

- deţinut de instit uţii publice, (rd. 143+ 144) 155 142 

- deţinut de instituţ i i publice de subord. centrală 156 143 

- deţinut de instituţ ii publ ice de subord. locală 157 144 

- deţi nut de societăţile cu capital de stat, din care: 158 145 410.000 100,00 5.410.000 100,00 

- cu capital integral de stat 159 146 410.000 100,00 5.410.000 100,00 

- cu capital majoritar de stat 160 147 

- cu capital minoritar de stat 161 148 
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- deţinut de regii autonome 162 149 

- deţinut de societăţi cu capital privat 163 150 

- deţi nut de persoane fizice 164 151 

- deţinut de alte entităţ i 165 152 

Nr. 
Sume (lei) 

rd. 

A B 2018 2019 

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat 
sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar 

166 153 
de către companiile naţionale, societăţile naţionale, 

societăţile şi regiile autonome, din care: 

- către instituţii publice centra le; 167 154 

- către instituţii publice locale; 168 155 

- către alţi acţionari la care statu l/unităţile administrativ 
teritoriale/instituţiile publice deţin direct/ indi rect acţiuni 169 156 
sau participaţii indiferent de ponderea acestora. 

Nr. Sume (lei) 
rd. 

A B 2018 2019 

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat 
sau local si virate în perioada de raportare din profitul 

170 157 
companiilor naţionale, societăţilor naţionale, 
societăţilor şi al regiilor autonome, din care: 

- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al 
171 158 

anului precedent, din care virate: 

- către i nstituţi i publice centrale 172 159 

- către instituţi i publice locale 173 160 

- către alţi acţionari la care statul/ unităţile 

administrativ teritoriale /instituţii le publice deţin 
174 161 

direct/ indirect acţiuni sau participaţ i i indiferent de 
ponderea acestora. 

- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare 
175 162 

anterioare anului precedent, din care virate: 

- - către instituţii publice centrale 176 163 

- către instituţi i publice locale 177 164 

- către alţ i acţionari la care statul/ unităţile 
administrativ teritoria le /in stituţii le publice deţin 

178 165 
direct/indirect acţiuni sau partic i paţi i indiferent de 
ponderea acestora 

XV. Dividende distribuite actionarilor din Nr. Sume (lei) 
profitul reportat rd. 

A B 2018 2019 

Dividende distribuite clctionarilor in perioada de raportare 
179 

165a 

din profitul reportat (312) 

XVI. Repartizări interimare de dividende Nr. 
Sume (lei) 

potrivit Legii nr. 163/2018 rd. 

A B 2019 

- dividendele interimare repartiza te BJ 180 
165b 
(31S) 

XVII. Creanţe preluate prin cesionare de la Nr. 
Sume (lei) 

persoane juridice*****) rd. 

A B 2018 2019 
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Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la 

181 166 
valoarea nomina lă), din care: 

- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice 
182 167 

afiliate 

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la 
183 168 

cost de achiziţie), din care: 

- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice 
184 169 

afiliate 

XVIII. Venituri obţinute din activităţi agricole Nr. Sume {lei) 
******) rd. 

A B 2018 2019 

Venituri obţinute din activităţi agricole 185 170 
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ADMINISTRATOR, INTOCMIT, 

Numele si prenumele Numele si prenumele 

NAZARIAN ARTUR IIORGULESCU ALINA 

/ 
Semnatura ------4----11--GIA.Q,en Calitatea 

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII 

I 
Nr.de înregist rare în organis 

'l Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata 
absolvenţilor instituţiilor de invllţămănt, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care 
încadrează în munca pe perioadă nedeterminată şomeri în v~rsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data 
ngajărli îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin 

legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării lorţei de muncă. 
")Seva completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvol tare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea 
tehnologică şi Inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57 /2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere ln aplicare (UE) nr. 
995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare in domeniul ştii nţei şi al tehnolog lei, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.20 l 2 . 
... ) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 
octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind produqia şi dezvol tarea 
statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012. 
"" ') ln categoria operatori lor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a Romtiniei, respectiv Autoritatea de 
Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ in serviciul gospodăriilor populaţiei. 
..... ) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât ş i costul lor de achiziţie. 
Pentru statutul de 'persoane Juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. el şi d) din Legea nr.227/20 15 privind Codul nscal, cu modificările ~i 
completările ulterioare . 
...... ) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al 
Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin ln cadrul politicii agricole comune şi 
de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, '(1) ... veniturile obţinute din activi tăţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea 
sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (el din regulamentul menţionat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din 
Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rural3 (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru activităţi 
agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. 
Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE} nr. 1307/2013 ale exploataţiei sunt 
considerate venituri din activitaţi agricole cu condiţia ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt 
produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (dl din Regulamentul (UE) nr. 1307 /2013. 
Orice alte venituri sunt considerate venituri din activităţi neagricole. 

~} in sensul alineatului (1 }. 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor şi impozitelor aferente ... .'. 

1) Se vor include chiriile plă tite pentru terenuri ocupate (culturi agricole. p.:lşunl, Uneţe etc.) şi aferente spaţi il or com erciale (terase etc.) aparţinand proprietarilor 
privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chir iile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau in alte scopuri (pescuit etc.}. 
2) Valoarea înscrisă la răndul 'datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin insu marea valorilor de la răndurile .cu scadenţa i niţială 

m ai mare de un an' şi 'datorii comerciale cu enlită\ile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct.451 )'. 
3) ln categoria 'Alte datorii in l egătură cu persoanele flz.ice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu lnstltuţllle publice (in stituţiile statului)' nu se vor 

înscrie subvenţiile aferente venituri lor existente în soldul contului 472. 
4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţi lor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii. 
5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate . 

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt Incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 
668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale 
supuse inventarieri i, cu modificările şi completările ulterioare. 
7) La secţiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 155 - 165 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului 
social vărsat înscris la rd. 154. 
8) La acest rănd se cuprind dividendele repar tizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabi l ităţii nr. 82/1991, modificarea şi 
completarea Legii societă\ilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/ 2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei. Nu se raportează dividendele 
prezentate lard. 166. 



F40 - pag. 1 

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE 
la data de 31.12.2019 

Cod 40 - lei -
Elemente de Nr. Valori brute 
imobilizari rd. 

Sold Cresteri Reduceri Sold final 
initial Total Din care: (col.5=1 +2-3) 

dezmembrari 
si casari 

A B 1 2 3 4 s 

l.lmobilizari necorporale 

Cheltuieli de const ituire si 
0 1 122 122 X o 

cheltuiel i de dezvoltare 

Alte imobilizari 02 11 .080 6.827 X 17.907 

Avansuri acordate pentru 
03 X 

imobil izari necorporale 

Active necorpora le de explorare 
04 X 

si evaluare a resurselor minerale 

TOTAL (rd. 01 la 04) 05 11 .202 6.827 122 X 17.907 

11.lmobillzari corporale 

Terenuri 06 X 

Constructii 07 

lnstalatii tehnice si masini 08 282.974 1.079.817 1.362.791 

Alte lnstalat ii, utilaje si mobilier 09 6.419 13.725 20.144 

lnvestitii imobiliare 10 

Active corporale de explorare sl 
11 1.907.336 1.907.336 

evaluare a resurselor minerale 

Act ive biologice productive 12 

~ "Tlobi lizari corporale în curs de 
13 

.!Xecutie 

lnvestitii imobiliare in curs de 
14 

execut ie 

Avansuri acordate pentru 
15 79.599 79.599 

imobilizari corporale 

TOT AL (rd. 06 la 1 S) 16 289.393 3.080.477 3.369.870 

lll.lmobilizari financiare 17 X 

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 
18 300.595 3.087.304 122 3.387.777 

(rd.05+ 16+ 17) 



F40 - pag. 2 

SITUATlA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE 

- lei -

Nr. Amortizare in cursul 
Amortizare aferenta Amortizare la 

Elemente de imobilizari Sold initial imobilîzarilor scoase sfarsitul anului 
rd. anului 

din evidenta (col.9=6+7-8) 

A B 6 7 8 9 

1.lmobilizari necorporale 

Cheltuieli de constituire si 
19 

cheltuieli de dezvoltare 

Alte imobilizari 20 3.834 5.097 8.931 

Active necorporale de explorare 
21 

si evaluare a resurselor minerale 

·oTAL (rd.19+20+21 ) 22 3.834 5.097 8.931 

ll.lmobilizari corporale 

Terenuri 23 

Constructii 24 

lnstalatii tehnice si masini 25 27.359 57.210 84.569 

Alte instalatii ,utilaje si mobilier 26 2.006 3.805 5.811 

lnvestitii imobiliare 27 

Active corporale de explorare si 
28 

evaluare a resurselor minerale 

Active biologice productive 29 

TOTAL (rd.23 la 29) 30 29.365 61.01 5 90.380 

AMORTIZARI-TOTAL (rd.22 +30) 31 33.199 66.112 99.311 



F40 - pag. 3 
SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE 

Elemente de imobilizari 
Nr. 

Sold initial 
rd. 

A B 10 

l.lmobilizari necorporale 

Cheltuieli de constituire si 
32 

cheltuieli de dezvoltare 

Alte imobilizari 33 

Active necorporale de explorare si 
34 

evaluare a resurselor minerale 

TOTAL (rd.32 la 34) 35 

11.lmobilizari corporale 

- Terenuri 36 

Constructii 37 

lnstalatii tehnice si masini 38 

Alte instalatii, uti laje si mob ilier 39 

lnvestitii imobiliare 40 

Active corporale de explorare si 
41 

evaluare a resurselor minerale 

Active biologice productive 42 

lmobilizari corporale in curs de 
43 

executie 

lnvestitii imobiliare in cu rs de 
44 

executie 

TOTAL (rd. 36 la 44) 45 

111.lmobilizari financiare 46 

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE-
47 ~ '·'JT AL {rd.35+45+46) 

Suma de control F40: 20923260/152111 032 

ADMINISTRATOR, 

Numele si prenumele 

INAZARIAN ARTUR 

Formular 
VALIDAT 

- lei -

Ajustari constituite Ajustari Sold final 
in cursul anului reluate la venituri (col.13=10+11-12) 

11 12 13 

INTOCMIT, 

Numele si prenumele 

IIORGULESCU ALINA 

Calitatea 

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII 

Nr.de inregistrare in organismul profesional: 



-

AT(NTIE ! 
Conform prevederilor pcL 1.1 1 alin 4 din Anexa nr. 1 IJ OMFP nr. 3 / 81 / 2019, "in vederea depunerii situaţiilor financiare on1111/e afercme exercitiultri 

fi1111ncic1r 2019 i11 fo1mo1 Mrtle şi i11 tormot elecuo11ic sau 11utr1oi fn formo eleCC1011ico. H!m11ote cu cerii/leat digital wlificat, flsie,1ulsJLeMerulQ..JiJ1_vo co111ine si 1Hf!11!! 
t,Wgiili/.Jli!ljlllliJ!iile finqnciare (IIIU/& listo Iii w ajutorul programului de nsisteiiţ/1 elaborat de Minisll.!rul rinanJelor l'ublice, semnată si w!1illii.11I/J-neqrl!,)k/Qff:, 

Prevederi referitoare la obligaţiile operatorilor economici cu privire la întocmirea 
raportărilor anuale prevăzute de legea contabilităţii 

A. lntocmiruaoort~ri anuale 

1. Situaţii financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contab1litaţii: 

• termen de depunere - 1 SO de zile de la încheierea exerci ţiului fi nanciar; 

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabil it:lţii: 
• termen de depunere -150 de zile de la încheierea exerci\iulul financiar, respectiv a anului calendaristic; 
• entităţi care depun raportari contabile anuale: 

entitilţile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele I nternaţionale de Raportare Financiara, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
entităţil e care au optat pentru un exerciţiu financia r diferit de anul calendaristic; 
subunităţile deschise ln România de societâţi rezidente în state aparţlnănd Spa1lului Economic European; 
persoanele juridice aOate în lichidare, potrivit legii - ln termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic. 

Depun situaţii financiare anuale şi raportări contabile anuale: 
entităţile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele I nternaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, 
cu modificările şi completările ulterioare; şi 
entităţile care au optat pentru un exerciţiu linanciar diferit de anul calendaristic. 

3. Declaraţie de Inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilită ţii, depusă de entităţile care nu au desfăşurat activitate de la constituire pănă la sf~rşi tul 

exerciţ iului financiar de raportare: 
• termen de depunere -60 de zile de la încheierea e•crciţiul ui financiar 

B. Corectarea de erori cuprinse în situa\i ile financiare anuale şi raportările contablle anuale - se poate efectua doar în condiţiile Procedurii de corectare a erorilor 
cuprinse în sltua\iile financiare anuale şi raportări le contabile anuale depuse de operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin 
OMFP nr. 450/2016, cu modificările şi completările ulterioare. 

Erorile contabile, aşa cum sunt definite de reglementăr il e contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementdrilor respective. Ca urmare, în cazul corectării 
acestora, nu poate fi depus un alt set de situaţi i fi nanciare anuale/raportări contabile anuale corectate. 

C. MQ.d.filjta~d~ru;iortare în caz..\!l..revenirii.J~alendarişt ic, ulterior alegerii unui exerciţiu financia r diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea 
contabil ităţii 

Ori de căte ori entitatea işi alege un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind 
modificarea şi completarea unor reglementăr i contabile. 

ln cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilităţi! nu prevede depunerea vreunei insţiin\ărl în acest sens. 

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul men\ionat,în cazul în care entitatea îşi modifică data a leasă pentru intocmirea de situaţii financiare anuale astfel 

încât exerciţiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanţiere raportate incepând cu următoru l exerciţiu financiar l) încheiat se referă la 

data de 1 Ianuarie, respectiv 31 decembrie, Iar rulajele conturilor de venituri şi cheltuieli corespund exerciţi ului financiar curent 2l. respectiv exerciţiul ui financiar 
precedent celui de raportare. 

De exemplu, dacă o societate care a avut exerciţiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic incepand cu 01 Ianuarie 2020, 
aceasta intocmeite raportări contabile după cum urmeaza: 

pentru 31 decembrie 20 19 - raportări contabile anuale; 
pentru 31 decembrie 2020 -situaţii fi nanciare anuale. 

D. Contabilizarea sumelor primjte de la actjonari/ asociatl - se efectueaza in contul 455 3l .Sume datorate acţionarilor/asociaţilor·. 
ln cazul in care Jmprumuturile sunt primite de la entitAţi afilia te, contravaloarea acestora se lnreglstreaza in contul 45 1 . Deconta rl intre entităţile afil iate•. 

I) Acesta se referă la primul exerciţiu financiar penlru care situaţiile financiare anuale se reîntocmesc la nivelul unui an calendaristic. 

2) Acesta reprezintă primul exerciţiu financiar care redevine an calendaristic. 

Aslfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanţiere cuprinse in silua\iile financiare anuale încheiate la data de 3 ldecembrle 2020 se referă la data de 
1 ianuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2020, iar rulajele conturilor de venituri şi cheltuieli corespund exerciţiulu i financiar curent (2020), respectiv exerciţiul ui 

financiar precedent celui de raportare (20 I 9). 

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acţionari/asociaţi la 
dispoziţia entităţii, precum şi dobanzlle aferente, calculate în condlJiile legii, se înregistrea,ă în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 .Actionarl/ asoci aţi -
conturi curente·, respectiv contul 4558 .Acţionari/ asociaţ i - dobanzi la conturi curente"). 



Solduri/ Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent) 

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entitătii {mari si mijlocii/ mici/ micro)! 

Conturi entitati mij loc ii si mari j1011 SC(+)f,IOL.RSI 1(3 
1 (ul timul rand sau nr.cr. rand necompletatt 

Nr.cr. Cont Suma 

1 



DECLARATIE 

in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991 

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2019 pentru : 

Entitatea: Gospodarie Stefanesti SRL 
Judetul: ILFOV 
Adresa: localitatea Stefanestii de Jos, sos. Stefanesti, nr. 116, cam. 3 
Numar din registrul comertului: J 23/2199/2017 
Forma de proprietate: 12-Societate cu capital integral de stat 
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 8411 

Cod de identificare fiscala: RO 37563771 

Administratorul societatii, NAZARIAN ARTUR, isi asuma raspunderea pentru 
intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2019 si confirma ca: 

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale 
sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile. 

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, 
performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea 
desfasurata. 

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate. 



GOSPODARIE STEF ANESTI S.R.L. 

SITUATII FINANCIARE 

Intocmite in conformitate cu 
Ordinul Ministrului Finantelor Publice 
nr.1802/2014 cu modificarile ulterioare, 

la data si pentru exercitiul financiar 
încheiat la 31 decembrie 2019 



GOSPODARIASTEFANESTISRL 
Situatii Financiare 
lntocmite in conformitate cu 
Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 cu modificarile ulterioare 
31.12.2019 

CUPRINS: 

Situatii financiare 

Bilantul 

Contul de profit si pierdere 

Situatia modificarilor capitalului propriu 

Situatia fluxurilor de trezorerie 

Note explicative la situatiile financiare 

Pagina 

3-6 

7- 8 

9 - 10 

11 

12 - 34 



GOSPODARIA STEFANESTI SRL 
BILANT la 31 decembrie 201 9 
(toate sumele sunt exprimate in lei ("RON'), daca nu este specificat alţfel) 

A. 

BILANT la 
31.12.2019 

Nr. rd. 

Denumirea elementului 

A B 

ACTIVE IMOBILIZATE 

I. IMOBILIZARI NECORPORALE 

1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801) 1 

2. Cheltuieli de dezvoltare ( ct. 203 - 2803 -
2 2903) 

3. Concesiuni, brevete, licente, marei 
comercia le, drepturi si active similare si 

3 alte imobilizari necorporale (ct. 205 + 208 
- 2805 - 2808 - 2905 - 2908) 

4. Fond comercial ( ct. 2071 - 2807) 4 

5. Active necorporale de explorare si 
evaluare a resurselor minerale (206 - 2806 5 
- 2906) 

6. Avansuri ( ct. 4094) 6 

TOTAL (rd. Ol la 06) 7 

II. IMOBILIZARI CORPORALE 

1. Terenuri si constructii (ct. 211 + 212 -
8 28 11 - 28 12-29 11-29 12) 

2. Instalatii tehnice si masini ( ct. 213 + 223 
9 - 2813 - 2913) 

3. Alte instalatii , uti laje si mobilier ( ct. 2 14 
10 + 224 - 28 14 - 29 14) 

4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 -
11 2915) 

5. Imobilizari corporale in curs de executie 
12 (ct.23 1 -293 1) 

6. Investitii imobiliare in curs de executie 
13 ( ct. 235 - 2935) 

7. Active corporale de explorare si evaluare 
14 a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916) 

Notele de la 1 la 18 fac parte integranta din situatiile financiare. 

3 

- lei -

Sold la: 

1 ianuarie 31 decembrie 

2019 2019 

1 2 

122 o 

7,246 8,976 

7,368 8,976 

255,6 15 1,278,221 

4,4 13 14,334 

1,907,336 



-

GOSPODARIA STEFANESTI SRL 
BILANT la 31 decembrie 2019 
(toate sumele sunt exprimate in lei ( "RON"), daca nu este spec{fical alţ(el) 

8. Active biologice productive (ct. 217 + 
15 227 - 2817 - 2917) 

9. Avansuri ( ct. 4093) 16 

TOTAL (rd. 08 la 16) 17 

III. IMOBILIZARI FINANCIARE 

1. Actiuni detinute la fi liale ( ct. 261 - 2961) 18 

2. lmprumuturi acordate entitatilor din grup 
19 ( ct. 267 1 + 2672 - 2964) 

3. Actiunile detinute la entitatile asociate si 
la entitatile controlate in comun ( ct. 262 + 20 
263 - 2962) 

4. Imprumuturi acordate entitatilor asociate 
si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 21 
+ 2674 - 2965) 

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 -
22 2963) 

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 
23 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) 

TOTAL (rd. 18 la 23) 24 

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 
25 (rd. 07 + 17 + 24) 

ACTIVE CIRCULANTE 

I. STOCURI 

1. Materii prime si materiale consumabile 
(ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 

26 323 + 328 + 35 1 + 358 + 381 +/- 388 - 39 1 
- 392 - 395 1 - 3958 - 398) 

2. Productia in curs de executie ( ct. 3 31 + 
27 B. 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) 

3. Produse finite si marfuri (ct. 327 + 345 + 
346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 
361 + 326 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 28 
3946 - 3947- 3953 - 3954 - 3955 - 3956 -
3957 - 396 - 397 - din ct. 4428) 

4. Avansuri (ct. 4091) 29 

TOT AL (rd. 26 la 29) 30 

Notele de la 1 la 18 fac parte integranta d in situatiile financiare. 

4 

79,599 

260,028 3,279,490 

267,396 3,288,466 

18,404 312,64 1 

491 

18,895 312,641 



-

GOSPODARIA STEFANESTI SRL 
BJLANT la 31 decembrie 2019 
(toate sumele sunt exprimate i11 lei ( "RON"), daca nu este specificat alţ(el) 

11.CREANTE 

(Sumele care unneaza sa fie incasate dupa 
o perioada mai mare de un an trebuie 
prezentate separat pentru fiecare e lement) 

1. Creante comercialei (ct. 2675* + 2676* 
+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 31 
4 11 + 413 + 418-491) 

2. Sume de încasat de la entitatile afiliate 
32 ( ct. 451 ** - 495*) 

3. Sume de incasat de la entitatile asociate 
si entitatile controlate in comun ( ct. 453 - 33 
495*) 

4. Alte creante (ct. 425 + 4282 + 431 ** + 
437** + 4382 + 441 ** + 4424 + din ct. 
4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 34 
4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 
5187) 

5. Capital subscris si nevarsat ( ct. 456 -
35 495*) 

TOTAL (rd. 31 Ia 35) 36 

III. INVESTITII PE TERMEN SCURT 

1. Actiuni detinute la entitatile afiliate ( ct. 
37 501 - 591) 

2. Alte investitii pe tem1en scurt ( ct. 505 + 
506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 38 
5113 +5 114) 

TOTAL (rd. 37 + 38) 39 

IV. CASA Sl CONTURI LA BANCI 

(din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 
40 

541 + 542) 

ACTIVE CIRCULANTE - TOT AL 
41 

(rd. 30 + 36 + 39 + 40) 

CHELTUIELI IN AVANS (ct. 47 1) (rd. 
42 

C. 
43+44) 

Sume de reluat intr-o perioada de pana la 
43 un an (din ct. 471 *) 

Notele de la 1 la 18 fac parte integranta din situatiile financiare. 
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199,454 26 1,295 

32,633 427,195 

232,087 688,490 

110,749 1,640,948 

361,731 2,642,079 

378 1,360 

378 l ,360 



GOSPODARIA STEFANESTI SRL 
BILANT la 31 decembrie 2019 
(toate sumele sunt exprimate i11 lei ("RON"), daca nu este specificat altfel) 

Sume de reluat intr-o perioada mai mare 
44 de un an ( din ct. 4 71 *) 

DATORII: SUMELE CARE TREBUIE 
PLATITE INTR-0 PERIOADA DE 
PANA LA UN AN 

l. Imprumuturi din 
.. 

de e1111stunea 
obligatiuni, prezentandu-se separat 

45 
imprumuturile din emisiunea de obligatiuni 
convertibile ( ct. 161 + 168 1 - 169) 

2. Sume datorate institutiilor de credit ( ct. 
1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 46 
+ 5191 + 5192 + 5198) 

3. Avansuri incasate in contul comenzilor 
47 (ct.419) 

4. Datorii comerciale - furni zori (ct. 40 1 + 
48 404 + 408) 

5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405) 49 

D. 
6. Sume datorate entitatilor din grup (ct. 

50 1661 + 1685 + 2691 + 451 ***) 

7. Sume datorate entitatilor asociate si 
entitatilor controlate in comun ( ct. 1663 + 51 
1686 + 2692 + 2693 + 453***) 

8. Alte datorii, inclus iv datoriile fiscale si 
datoriile privind asigurarile sociale ( ct. 
1623 + I 626 + 167 + I 687 + 2695 + 42 I + 
423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 *** + 
436***+437*** + 4381 + 441 *** + 4423 52 
+ 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 
448 I + 455 + 456*** + 45 7 + 458 1 + 462 
+ 4661 + 473 *** + 509 + 51 86 + 5193 + 
5194 + 5195 + 5196 + 5197) 

TOT AL (rd. 45 la 52) 53 

ACTIVE CIRCULANTE 
E. NETE/DATORU CURENTE NETE 54 

{rd. 41 + 43 - 53 - 70 - 73- 76) 

Notele de la 1 la 18 fac parte integranta din situatiile financiare. 
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o 

262,433 358,524 

124,153 209,792 

386,586 568,316 

-24,477 2,075,123 



GOSPODARIA STEFANESTI SRL 
BILANT la 31 decembrie 201 9 
(toate sumele sulll exprimate in lei ("RON"), daca nu este specificat alţ(el) 

TOT AL ACTIVE MINUS DATORII 
F. CURENTE 55 

(rd. 25 + 44 +54) 

DATORII: SUMELE CARE TREBUIE 
PLATITE INTR-0 PERIOADA MAI 
MARE DE UN AN 

1. Imprumuturi din 
. . 

de emisiunea 
obligatiuni, prezentandu-se separat 
împrumuturile din emisiunea de obligatiuni 56 
convertibile 

(ct. 161 + 1681 - 169) 

2. Sume datorate institutiilor de credit ( ct. 
1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 57 
+ 5191 + 5192 + 5198) 

3. Avansuri încasate in contul comenzilor 
58 (ct. 419) 

4. Datorii comerciale - furnizori ( ct. 40 I + 
59 404 + 408) 

G. 
5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405) 60 

6. Sume datorate entitatilor din grup ( ct. 
61 1661 + 1685 + 2691 +45 1 ***) 

7. Sume datorate entitatilor asociate Sl 

entitatilor controlate în comun (ct. 1663 + 62 
1686 + 2692 + 2693 + 453***) 

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si 
datoriile privind asigurarile sociale (ct. 
1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 
423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 *** + 
437*** + 4381 + 441 *** + 4423 + 63 
4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 
4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 
+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 
5195 + 5196 + 5197) 

TOT AL (rd. 56 la 63) 64 

PROVIZIOANE 

1. Provizioane pentru beneficiile 
65 angajatilor ( ct. 1515 + 151 7) 

H. 2. Provizioane pentru impozite ( ct. 1516) 66 

3.Alteprovizioane(ct. 1511 + 1512 + 1513 
67 + 15 14 + 15 18) 

TOT AL (rd. 65 + 66 + 67) 68 

Notele de la 1 la 18 fac parte integranta d in situatiile financiare. 

7 

242,919 5,363,589 



GOSPODARIASTEFANESTISRL 
BTLANT Ia 31 decembrie 2019 
(toate sumele sunt exprimate in lei ("RON"), claca nu este specificat altfel) 

VENITURI IN AVANS 

1. Subventii pentru investitii ( ct. 4 75) (rd. 
69 70 + 71): 

Sume de reluat într-o perioada de pana la 
70 un an (din ct. 475*) 

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de 
un an 71 
(din ct. 475*) 

2. Venituri înregistrate in avans (ct. 472) -
total (rd. 73 + 74), 72 
din care: 

Sume de reluat intr-o perioada de pana la 
73 un an (din ct. 472*) 

I. 
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de 

74 un an (din ct. 472*) 

3. Venituri m avans aferente activelor 
primite prin transfer de la clienti (ct. 478) 75 
(rd. 76 + 77): 

Sume de reluat într-o perioada de pana la 
76 un an (din ct. 478*) 

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de 
un an 77 
(din ct. 478*) 

Fond comercial negativ (ct. 2075) 78 

TOT AL (rd. 69 + 72 + 75+78) 79 

CAPITAL SI REZERVE 

I. CAPITAL 

1. Capital subscris varsat ( ct. l O 12) 80 

2. Capital subscris nevarsat (ct. 101 I) 81 

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 82 

4. Patrimoniul institutelor nationale de 

J. cercetare-dezvoltare 83 

( ct. 1018) 

5. Alte elemente 
de capitaluri SOLDC 84 
proprii ( ct. I 03 1) 

TOTAL (rd. 80 + 81 + 82 + 83 + 84) 85 

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 86 
III. REZERVE DIN REEVALUARE 

87 ( ct. 105) 

Notele de la 1 la 18 fac parte integranta din situatiile financiare. 
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410,000 5,410,000 

410,000 5,410,000 
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GOSPODARIA STEFANESTI SRL 
BILANT la 31 decembrie 2019 
(toate sumele sunt exprimate in lei ( "RON") , daca nu este specificat altfel) 

IV.REZERVE 

1. Rezerve legale ( ct. l 06 1) 88 1,572 9,563 
2. Rezerve statutare sau contractuale ( ct. 

89 1063) 

3. Alte rezerve (ct. 1068) 90 

TOT AL (rd. 88 la 90) 91 1,572 9,563 
Actiuni proprii ( ct. I 09) 92 

Castiguri legate de instrumentele de 
93 capitaluri proprii ( ct. 141) 

Pierderi legate de instrumentele de 
94 capitaluri proprii ( ct. 149) 

V. PROFITUL 
SAU SOLDC 95 
PIERDEREA 
REPORTAT(A) 

SOLDO 96 186,833 167,081 i ct. 11 7) 
VI. PROFITUL 
SAU 
PIERDEREA SOLDC 97 19,752 120,670 

EXERCITIULUI 
FINANCIAR (ct. 

SOLDO 98 12 1) 

Repaitizarea profitului ( ct. 129) 99 1,572 9,563 

CAPITALURJ PROPRII -TOTAL 

(rd. 85 + 86 + 87 + 91 - 92 + 93 - 94 +95 -
100 242,919 5,363,589 

96 + 97 - 98 - 99) 

Patrimoniul public ( ct. 1 O 16) 101 

Patrimoniu privat ( ct. l O 17) 102 

CAPITALURI - TOTAL (rd. 100 + 101 
103 242,919 5,363,589 + 102) 

Situati ile financiare de la pagina 3 la pagina 35 au fost aprobate si semnate de catre administrator la data de 20 
Iulie 2020. 

Administrator, 

Numele si prenumele 
Artur Nazarian 

Semnatura 

Notele de la 1 la 18 fac parte integranta din situatiile financiare. 

9 

Intocmit, 

Numele si prenumele: Iorgulescu Alina 
Calitatea: Contabi l 

Semnatura 
Nr. de înregistrare în organismul profesional 



GOSPODARIA STEF ANESTI SRL 
BILANT la 31 decembrie 2019 
(toate sumele sunt exprimate in lei ( "RON") , daca nu este specificat a/ţ(el) 

Denumirea indicatorilor Nr. rd, 

A 
B 

Cifra de afaceri neta (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06) I 

Productia vanduta ( ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 
2 + 706 + 708) 

Venituri din vanzarea marfuri lor (ct. 707) 3 

1 
Reduceri comerciale acordate ( ct. 709) 4 

Venituri din dobanzi înregistrate de entitatile radiate 
din Registrul general si care mai au în derulare 5 
contracte de leasing ( ct. 766*) 

Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de 
6 afaceri nete ( ct. 7 411) 

Venituri 
aferente Sold C 7 

costului 

2 
productiei 
in curs de 
executie Sold D 8 

(ct. 711 + 
7 12) 

3 Veni turi din productia de imobilizari necorporale si 
9 corporale ( ct. 72 1 + 722 ) 

4 Veni turi din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 
10 755) 

5 
Venituri din productia de investitii imobiliare ( ct. 

11 725) 

Venituri din subventii de exploatare 
6 12 

(ct. 74 12 + 741 3 + 7414 + 7415 + 74 16 + 7417 + 
741 9) 

7 Alte venituri din exploatare (ct. 751+ 758 + 78 15) 13 

- din care, venituri din fondul comercial negativ ( ct. 
14 78 15) 

- din care, venituri din subventii pentru investitii (ct. 
15 7584) 

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOT AL 

16 
(rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13) 

Notele de la 1 la 18 fac parte integranta d in situatiile financiare . 

10 

Exercitiul financiar 

2018 2019 

1 2 

1,6 16,936 3,650,803 

1,6 16,936 3,650,803 

27,950 

59,840 

1,616,936 3,738,593 



GOSPODARIA STEFANESTI SRL 
BILANT la 31 decembrie 2019 
(toate sumele sunt exprimate in lei ( "RON"), daca nu este specificat altfel) 

a) Cheltuieli cu materi ile prnne Sl materialele 
consumabile (ct.601 + 602) 

Alte cheltuieli materiale ( ct. 603 + 604 + 606 + 608) 

8 
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct. 605 
) 

c) Cheltuieli privind marfuri le (ct. 607) 

Reduceri comerciale primite ( ct. 609) 

Cheltuiel i cu personalul (rd. 23 + 24), din care: 

9 a) Salarii si indemnizatii (ct. 641 + 642 + 643 + 644) 

b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala ( ct. 
645+646) 

a) Ajustari de valoare privind imobil izari le corporale 
si necorporale (rd. 26 - 27) 

a. l) Cheltuieli ( ct. 68 11 + 6813 + 6817) 

10 a.2) Venituri (ct. 7813) 

b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 
29 - 30) 

b.l) Cheltuieli (ct. 654 + 6814) 

b.2) Venituri (ct. 754 + 7814) 

Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38) 

11.1. Cheltuieli privind prestatiile externe ( ct. 61 1 + 
612 + 6 13 + 614 + 6 I 5 + 62 I + 622 + 623 + 624 + 
625 + 626 + 627 + 628) 
11 .2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte 
asimilate; cheltuieli reprezentand transferuri si 

11 contributii datorate in baza unor acte normative 
speciale (ct. 635 + 6586*) 

11 .3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator 
(ct. 652) 

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor 
corporale ( ct. 655) 

11.5. Cheltuieli privind calamitatile si alte 
evenimente similare (ct. 6587) 

Notele de la 1 la 18 fac parte integranta din situatiile financiare. 

11 

17 171,149 270,062 

18 55,260 113,895 

19 958 

20 

21 176 169 

22 732,432 1,294,987 

23 713,043 1,264,967 

24 19,389 30,020 

25 26,590 66,234 

26 26,590 66,234 

27 

28 

29 

30 

31 600,338 1,832,876 

32 596,09 1 1,787,076 

33 3,685 725 

34 

35 

36 



GOSPODARIA STEFANESTI SRL 
BILANT la 31 decembrie 2019 
(toate sumele sunt exprimate in lei ("RON''), daca nu este specificat alţfel) 

11.6. Alte cheltuieli (ct. 65 1 + 6581+ 6582 + 6583 
+6584+ 6588) 

Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de 
entitati le radiate din Registrul general si care mai au 
in derulare contracte de leasing ( ct. 666*) 

Ajustari privind provizioanele (rd. 40 - 41 ) 

- Cheltuieli ( ct. 6812) 

- Venituri (ct. 7812) 

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOT AL 

(rd. 17 la 20- 21 + 22 + 25 + 28 + 31 + 39) 

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: 

- Profit (rd. 16 - 42) 

- Pierdere (rd. 42 - 16) 

Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7612 

12 
+ 7613) 

- din care, veniturile obtinute de la entitatile afi liate 

Venituri din dobanzi (ct. 766*) 

13 

- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate 

14 
Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda 
rln+,......,..,,.,..,. (,...f. "'1A I O '\ 

37 562 45,075 

38 

39 

40 

41 

42 1,585,593 3,578,843 

43 31,343 159,750 

44 

45 

46 

47 34 28 

48 

49 



GOSPODARIA STEFANESTI SRL 
BILANT la 31 decembrie 2019 
(toate sumele sunt exprimate in lei ( "RON"), claca nu este specificat alţ(el) 

Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666*) 

17 - din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate 

Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 
+ 668) 

CHELTUIELI FINANCIARE -TOTAL (rd. 53 + 56 + 58) 

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A): 

- Profit (rd. 52 - 59) 

- Pierdere (rd. 59 - 52) 

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) 

CHELTUIELI TOTALE {rd. 42 + 59) 

18 PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A) 

- Profit (rd.62 - 63) 

- Pierdere (rd. 63 - 62) 

19 Impozitul pe profit ( ct. 691) 

20 Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus 
(ct. 698) 

PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A 
EXERCITIULUI FINANCIAR: 

21 - Profit (rd. 64 - 66 - 67) 

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67); 

56 

57 

58 

59 

60 96 77 

61 

62 1,617,032 3,738,670 

63 1,585,593 3,578,843 

64 31,439 159,827 

65 

66 11,687 39,157 

67 

68 19,752 120,670 

69 

Situatiile financiare de la pagina 3 la pagina 35 au fost aprobate si semnate de catre administrator la data 
de 20 Iulie 2020 
o 

Administrator, 
Numele si prenumele 
A1tur Nazarian / 

Semnatura 

. / 
/ ~e .._ 

Notele de la 1 la 18 fac parte integranta din situatiile financiare. 

Intocmit, 
Numele si prenumele: Iorgulescu Alina 
Calitatea: Contabil 

Semnatura 

13 



GOSPODARIA STEFANESTI SRL 
) 

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII 
pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019 
(toate sumele sunt exprimate in lei ["RON''), daca nu este spec[ficat altfel) 

2019 

Sold la 

Denumirea elementului 
1 ianuarie 

2019 

Capital subscris 410,000 

Rezerve legale 1,572 

Rezultatul reportat reprezentand profitul 
186,833 nerepartizat 

Profitul exercitiului financiar 19,752 

Repartizarea profitului 1,572 

Total capitaluri proprii 242,919 

) 

Cresteri Reduceri 

Total, Prin Total, Prin 

din care: transfer din care: transfer 
5,000,000 

7,991 

19,752 

120,670 19,752 

7,991 

Situatiile financiare de la pagina XX la pagina XX au fost aprobate si semnate de catre administrator la data de 20 Iulie 2020 

Administrator, 
Numele si prenumele 
Artur Nazarian 

Semnatura / 

! ' 

Notele de la 1 la 18 fac parte integranta din situatiile financiare. 
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Intocmit, 
Numele si prenumele 
Iorgulescu Alina 

Calitatea 
Contabil 

Semnatura 

Sold la 

31 decembrie 

2019 

5,4 10,000 

9,563 

167,08 1 

120,670 

9,563 

5,363,590 



GOSPODARIE STEFANESTI SRL 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 
pentru exercitiul financiar încheiat Ia 31 decembrie 2019 
(toate sumele s1111/ exprimate i11 lei (' 'RON 'J, daca 1111 este ~peci.ficat altfel) 

Cash flow 

Activităti de exploatare 
Profitul inainte de impozit 

Amortizare 

Cheltuiala cu impozitul pe profit 

Flux de numerar din exploatare înaintea 
modificărilor capitalurilor proprii 
(Crestere )/Descresterea creantelor 

( Creste re )/Descresterea stocuri 1 or 
Cresterea/( descrestere) datorii comerciale si alte datorii 

Numerar 2enerat din exploatare 

Dividende platite 
Impozit pe profit platit 

Numerar net din activităti de exploatare 

-
Activităti de investitii 
Achizitiile de imobilizari necorporale 

Achizitiile de imobilizari corporale 

Numerar net utilizat în activităţi de investiţii 

Activităti de finantare 
Incasari din cresterea capitalului social 

lncasari din imprumuturi 

Numerar net din activităţi de finantare 

Cresterea numerarului si echivalentului de numerar 

Numerar si echivalent de numerar la începutul 
perioadei 
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul 
perioadei 

15 

2018 2019 

31,439 120,670 

29,311 66,234 

11,687 39,157 

72,437 226,061 
-224,841 -447,351 

26,217 -331,479 
313,382 181,673 

187,195 -371,096 

o 
-29,430 -1 6,092 

157,765 -387,188 

-3,068 -6,827 

-260,72 .1 -3 ,080,477 

-263,789 -3,087,304 

200,000 5,000,000 

o 
200,000 5,000,000 

93,976 1,525,508 

16,773 110,749 

110,749 1,636,258 



GOSPODARlESTEFANESTISRL 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019 
(toate sumele sunt exprimate in lei ("RON"), daca 1111 este specificat alţfel) 

NOTA 1: INFORMATU DESPRE SOCIETATE 

GOSPODARIE STEFANESTT SRL este o societate cu raspundere limitata infiintata in 20 17, sediul social 
fiind inregistrat la adresa Comuna Stefanestii de Jos, Soseaua Stefancsti nr.11 6, Camera 3, Judetul Ilfov. 
Societatea este inrcgistrata la Registrul Comertului cu numarul ]23/2199/2017 

Principalele activitati desfasurate de companie sunt urmatoarele: 
84 11 - Servicii de administraţie publică generală 

Societatea nu are sucursale. 

NOTA 2: PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE 

2. 1. Bazele intocmirii situatiilorfinanciare 

Acestea sunt situatiile financiare a le Societatii GOSPODARIE STEFANESTI SRL pentru exercitiul 
financiar incheiat la3 l . l 2.2019 întocmite in conformitate cu: 
• Legea contabilitatii 82/1991 (republicata 2008), cu modificarile ulterioare 
• Prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/201 4 cu modificarile ulterioare(,,OMFP 

1802/2014") 

Politicile contabile adoptate pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare sunt in conformitate cu 
principiile contabi le prevazute de OMFP 1802/2014. 

Aceste situatii financiare cuprind: 

• Bilant; 
• Cont de profit si pierdere; 
• Situatia fluxurilor de trezorerie; 
• Situatia modificariilor capitalurilor proprii; 
• Note explicative la situatiile financiare. 

Situatii le financiare se refera doar la GOSPODARIE STEF ANESTI SRL 

Societatea nu are filiale care sa faca necesara consolidarea. 

Inregistrarile contabile pe baza carora au fost întocmite aceste situati i financiare sunt efectuate in lei 
("RON"). 

Situatiile financiare anexate nu sunt menite sa prezinte pozitia financiara in conformitate cu reglementari 
si principii contabile acceptate in tari si jurisdictii altele decat Romania. De asemenea, situatiile financiare 
nu sunt menite sa prezinte rezultatul operatiunilor, fluxurile de trezorerie si un set complet de note la 
situatiile financiare in conformitate cu reglementari si principii contabile acceptate in tari si jurisdictii altele 
decat Remania. De aceea, situatiile fi nanciare anexate nu sunt intocmite penau uzul persoanelor care nu 
cunosc reglementarile contabile si legale din Remania inclusiv Ordinul Ministrului Finantelor Publice m. 
1802/20 14 cu modificarile ulterioare. 

2.2. Principii contabile semnificative 

Situatiile financiare pentru exercitiul financiar încheiat la 3 1 decembrie 2019 au fost întocmite in 
confonn itate cu um1atoarele principii contabile: 

Principiul continuitatii activitatii 
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GOSPODARIE STEFANESTI SRL 
NOTE LA SJTUATJILE FINANCIARE 
pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019 
(toate sumele sunt exprimate in lei ("RON"), daco nu este specţficat alţfel) 

Societatea isi va continua in mod normal functionarea fara a intra 111 stare de lichidare sau reducere 
semnificativa a activitatii. 

Principiul permanentei metodelor 

Societatea aplica consecvent de la un exercitiu financiar la altul politicile contabile si metodele de evaluare. 

Principiul prudentei 

La intocmirea situatiilor fi nanciare anuale, recunoasterea si evaluarea s-a realizat pe o baza prudent si, in 
special: 
a) in contul de profit si pierdere a fost inclus numai profitul realizat la data bilantului ; 
b )datoriile aparu te in cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu precedent, au fost recunoscute 
chiar daca acestea devin evidente numai intre data bilantului si data întocmirii acestuia; 
c) deprecierile au fost recunoscute, indiferent daca rezultatul exerci tiului financiar este pierdere sau profit. 

Principiul contabilitatii de angajamente 

Efectele tranzactiilor si ale altor evenimente au fost recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele s
au produs (si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau a fost încasat sau platit) si au fost inregistrate 
in contabilitate si rapo1tate in situatiile fi nanciare ale perioadelor aferente. 
Au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului, fara a se tine seama de data incasarii 
sau efectuarii plati i. 
Veniturile si cheltuielile care au rezultat di rect si concomitent din aceeasi tranzactie au fost recunoscute 
simultan in contabilitate, prin asocierea directa intre cheltuielile si veniturile aferente, cu evid entierea 
distincta a acestor venituri si cheltuieli. 

Principiul intangibilitatii 

Bilantul de deschidere al exercitiului financiar corespunde cu bilantul de închidere al exercitiului financiar 
precedent. 

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv 

In vederea stabilirii valorii corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecaror 
componente ale e lementelor de active si de datorii. 

Principiul necompensarii 

Valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta datorii , 
respectiv veniturile cu cheltuielile. 

Contabilizarea si prezentarea elementelor din situatiile fi nanciare tinand cont de fondul economic al 
tranzactiei sau a l angajamentului in cauza 

Inregistrarea în contabilitate si prezentarea in situatiile fi nanciare a operatiunilor economico-financiare 
reflecta realitatea economica a acestora, punand in evidenta drepturile si obligatiile, precum si riscurile 
asociate acestor operatiuni. 
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Principiul evaluarii la cost de achizi tie sau cost de productie 

Elementele prezentate in situatii le fi nanciare au fost evaluate pe baza principiului costului de achizitie sau 
al costului de productie. 

Principiul pragului de semnificatie 

Entitatea se poate abate de la cerintele cuprinse in reglementarile contabile aplicabile referitoare la 
prezentari le de infonnatii si publicare, atunci cand efectele respectarii lor sunt nesemnificative. 

2.3. Moneda de raportare 

Contabi litatea se tine in limba romana si in moneda nationala (,,RON"). Contabilitatea operatiunilor 
efectuate in valuta se tine atat în moneda nationala, cat si in valuta. Elementele incluse in aceste 
situatii sunt prezentate in lei romanesti. 

-. 2.4. Situatii comparative 

Situatiile financiare întocmite la 31.12.2019 prezinta comparabilitate cu situatiile financiare ale exercitiului 
fi nanciar precedent. 

2.5. Utilizarea estimarilor contabile 

lntocmirea situatiilor financiare in conformitate cu OMFP 1802/2014, cu modificari le ulterioare, presupune 
efectuarea de catre conducere a unor estimari si presupuneri care influenteaza valorile raportate ale activelor 
si datorii lor si prezentarea activelor si datoriilor contingente la data situatii lor financiare, precum si valorile 
veniturilor si cheltuielilor din perioada de raportare. Rezultatele reale pot fi diferite de cele estimate. Aceste 
estimari sunt revizuite periodic si, daca sunt necesare ajustari, acestea sunt înregistrate in contul de profit 
si pierdere in perioada cand acestea devin cunoscute. 

2. 6. Continuitatea activitatii 

Prezentele situatii financ iare au fost întocmite in baza principiului continuitatii activitatii, care presupune 
ca Societatea isi va continua activitatea si in viitorul previzibil. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei 
prezumtii, conducerea analizeaza previziunile referitoare la intrarile viitoare de numerar. Pe baza acestor 
analize, conducerea considera ca Societatea va putea sa isi continue act ivitatea in viitorul previzibil si prin 
urmare aplicarea principiului continuitatii activitatii in întocmirea situatiilor fi nanciare este justificata. 

2. 7. Conversii valutare 

Tranzactiile realizate in valuta sunt înregistrate initial la cursul de schimb valutar comunicat de Banca 
Nationala a Romaniei de la la data tranzactiei. 

La data bilantului elementele monetare exprimate in valuta si creantele si datoriile exprimate in lei a 
decontare de face in functic de cursul unei valute se evalueaza si se prezinta in situatiile financiare anuale 
la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Rornaniei, valabil la data încheierii exercitiului 
financiar. 

Castigurile si pierderile din diferentele de curs valutar, realizate si nerealizate, intre cursul de schimb al 
pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei de la data inregistrarii creantelor sau datoriilor 
in valuta si a celor exprimate in lei a decontare de face in functie de cursul unei valute, sau cursul la care 
acestea sunt înregistrate in contabi litate si cursul de schimb de la data încheierii exerci tiului financiar, sunt 
înregistrate in contul de profit si pierdere al exercitiului financiar respectiv. 
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Elementele nemonetare achizitionate cu plata in valuta si inregistrate la cost istoric (imobilizari, stocuri) se 
prezinta in situatiile financiare anuale uti lizand cursul de schimb valutar de la data efectuarii tranzactiei . 
Elementele nemonetare achizitionatc cu plata in valuta si înregistrate la valoarea justa (de exemplu, 
imobilizaril.e corporale reevaluate) se prezinta in situatiile financiare anuale la aceasta valoare. 

Cursurile de schimb RON/USD si RON/EUR comunicate de Banca Nationala a Romaniei la 31 decembrie 
2018 si 31 decembric2019,au fostdupacumurmeaza: 

Moneda 
RON/USD 
RON/EUR 

2.8. Imobilizari necorporale 

31 decembrie 2018 
4.0736 
4.6639 

31 decembrie 2019 
4 .2608 
4.7793 

Imobil izarile necorporale sunt evaluate la cost mai putin amortizarea cumulata s i pierderile cumulate din 
depreciere. 

Costurile aferente achizitionarii de programe informatice sunt capitalizate si amortizate pe baza metodei 
liniare pe durata celor l -3 ani de durata uti la de viata. 

2.9. Jmobilizari corporale 

Costul / Eva luarea 

Costul initial al imobi lizarilor corporale achizitionate consta in pretul de achizitie, incluzand taxele de 
import sau taxele de achizitie nerecuperabile,cheltuielile de transpo1i , manipulare, comisioanele, taxele 
notariale, cheltuie lile cu obtinerea de autorizatii si alte cheltuieli nerecuperabile atribuibile direct 
imobilizarii corporale si orice costuri directe atribuibile aducerii activului la locul si in conditiile de 
functionare. 

Cheltuieli le ulterioare efectuate in legatura cu o imobilizare corporala sunt cheltuieli ale perioadei in care 
au fost efectuate sau majoreaza valoarea imobilizarii respective, in functie de beneficiile economice 
aferente acestor cheltuieli, potrivit criteriilor generale de recunoastere. 

Cheltuielile efectuate in legatura cu imobilizarile corporale uti lizate in baza unui contract de închiriere, 
locatie de gestiune, administrare sau alte contracte similare se evidentiaza, la imobilizari corporale sau drept 
cheltuieli in perioada in care au fost efectuate, in functie de beneficii le economice aferente, similar 
cheltuielilor efectuate in legatura cu imobi lizarile corporale proprii. 
ln cazul înlocuirii unei componente a unui activ pe termen lung, Societatea recunoaste costul înlocuirii 
partiale, va loarea contabila a partii înlocuite fiind scoasa din evidenta, cu amortizarea aferenta, daca 
informatiile necesare sunt disponibile si sunt îndeplinite criteriile de recunoastere pentru imobilizari le 
corporale, iar valoarea contabila a pa1iii înlocuite, cu amortizarea aferenta este scoasa din evidenta 

Piesele de schimb importante si echipamentele de securitate sunt considerate imobilizari corporale atunci 
cand se estimeaza ca vor fi folosite pe parcursul unei perioade mai mari de un an. 

Costul inspectiilor sau revizi ilor generale regulate, efectuate de entitate pentru depistarea defectiunilor, sunt 
recunoscute la momentul efectuarii fiecarei inspectii generale, drept cheltuiala. 

Imobilizari detinute in baza unui contract de leasing 

La 3 1.1 2.20 19 Societatea nu detine imobilziari in baza unui contract de leasing 

Am ortizarea 
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Amortizarea valorii activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economica reprezinta alocarea 
sistematica a valorii amortizabile a unui activ pe întreaga durata de utilizare economica. Valoarea 
amortizabila este reprezentata de cost sau alta valoare care substituie costul ( de exemplu, valoarea 
reevaluata). 

Amortizarea imobilizarilor corporale se calculeaza inccpand cu luna urmatoare punerii in functiune si pana 
la recuperarea integrala a valorii lor de intrare. La stabilirea amortizarii imobilizarilor corporale sunt avute 
in vedere duratele de utilizare economica si conditiile de utilizare a acestora. 

Amortizarea este calculata fo losind metoda amortizari i liniare pe întreaga durata de viata a activelor. 

Investitiile efectuate la imobilizarile corporale utilizate in baza unui contract de inchiriere, locatie de 
gestiune, administrare sau alte contracte similare se supun amortizarii pe durata contractului respectiv. 

Duratele de viata pentru p ricipalele categorii de imobi lizari corporale sunt prezentate in tabelul de mai jos. 

Instalatii si echipamente 
Vehicule 
Echipamente de birou 

Ani 
3 - 15 

4-6 
2- 13 

Revizuirea duratei de amo1tizare poate fi justificata de o modificare semnificativa a conditiilor de utilizare, 
precum si in cazul efectuarii unor investitii sau reparatii, altele decat cele determinate de intretinerile 
curente, sau învechirea unei imobilizari corporale. De asemenea, in cazul in care imobilizarile corporale 
sunt trecute în conservare, fo losirea lor fiind intrernpta pe o perioada îndelungata, poate fi justificata 
revizuirea duratei de amortizare. Atunci cand elementele care au stat la baza stabilirii initiale a duratei de 
uti lizare economica s-au modificat, Societatea stabileste o noua perioada de amortizare. Modificarea durate i 
de utilizare economica reprezinta modificare de estimare contabila. 

Metoda de amortizare se poate modifica doar atunci cand aceasta este dctenninata de o eroare în estimarea 
modului de consumare a beneficiilor aferente respectivei imobilizari corporale. 

Cedarea s i casa re a 

O imobilizare corporala este scoasa din evidenta la cedare sau casare, atunci cand nici un beneficiu 
economic viitor nu mai este asteptat din utilizarea sa ulterioara. 

ln cazul scoaterii din evidenta a unei imobilizari corporale, sunt evidentiate distinct veniturile din vanzare, 
cheltuielile reprezentand valoarea neamortizata a imobilizarii si alte cheltuieli legate de cedarea acesteia. 

In scopul prezentarii in contul de profi t si pierdere, castigurile sau pierderile obtinute in urma casarii sau 
cedarii unei imobilizari corporale trebuie detenninate ca diferenta intre veniturile generate de scoaterea din 
evidenta si valoarea sa neamortizata, inclusiv cheltuielile ocazionate de aceasta si trebuie prezentate ca 
valoare neta, ca venituri sau cheltuieli, dupa caz, în contul de profit si pierdere, la elementul "Alte venituri 
din exploatare", respectiv "Alte cheltuieli de exploatare", <lupa caz. 

Co mpensati i de la tert i 

In cazul distrugerii totale sau partiale a unor imobilizari corporale, creantele sau sumele compensatorii 
încasate de la te1ti, legate de acestea, precum si achizitionarea sau constructia ulterioara de active fiind 
operatiuni economice distincte se inregistreaza ca atare pe baza documentelor justificative. 
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Astfel, deprecierea activelor se evidentiaza la momentul constatarii acesteia, iar dreptul de a incasa 
compensatiile se evidentiaza pe seama veniturilor conform contabilitatii de angajamente, in momentul 
stabilirii acestuia. 

2.1 O. Deprecierea activelor imobili=ate 

Determinarea pierderi lor din deprec iere 

Valoarea recuperabila a activelor imobilizate corporale si necorporale este considerata valoarea cea mai 
mare dintre valoarea justa mai putin costurile de vanzare si valoarea de utilizare. Estimarea valorii de 
utilizare a unui activ implica actualizarea fluxurilor de trezorerie viitoare estimate uti lizand o rata de 
actualizare înainte de impozitare care reflecta evaluarile curente de piata cu privire la valoarea in timp a 
banilor si riscurile specifice activului. In cazul unui activ care nu genereaza independent fluxuri de 
trezorerie semnifi cative, valoarea recuperabila este detem1inata pentru unitatea generatoare de trezorerie 
careia activul ii apa1tine. 

Valoarea contabila a activelor imobilizate ale Societalii este analizata la data fiecarui bilant pentru a 
determina daca exista pierderi din depreciere. Daca o asemenea pierdere din depreciere este probabila, este 
estimata valoarea pierderilor din depreciere. 

Corectarea valorii imobilizarilor necorporale si corporale si aducerea lor la ni velul valorii de inventar se 
efcctueaza, in functie de tipul de depreciere existenta, fie prin înregistrarea unei amortizari suplimentare, 
in cazul in care se constata o depreciere ireversibila, fie prin constituirea sau suplimentarea ajustarilor 
pentru depreciere, in cazul in care se constata o depreciere reversibila a acestora. 

Re luarea a justarilor pentru p ierde ri din deprec iere 

O ajustare pentru depreciere a imobilizarilor este este reluata in cazul in care s-a produs o schimbare a 
estimarilor utilizate pentru a determina valoarea recuperabila. 1n cazul ajustarilor recunoscute pentru 
deprecierea fondului comercial, acestea nu se mai reiau ulterior la veni turi . 

O ajustare pentru depreciere poate fi reluata in masura in care valoarea contabila a activului nu depaseste 
valoarea recuperabila, mai putin amortizarea, care ar fi fost determinata daca ajustarea pentru depreciere 
nu ar fi fost recunoscuta. 

2.11. Stocuri 

Principalele categori i de stocuri sunt materialele consumabile si obiectele de inventar. 

Societatea evalueaza costurile aferente containerelor aflate la te1minal, la sfarsitul perioadei, nedecontate 
inca la clienti, considerand prestatii neterminate, in curs de executie. încadrarea acestor situatii in categoria 
serviciilor in curs de executie are drept scop compensarea intermediara a cheltuielilor deja angrenate, care 
urmeaza a fi decontate catre clienti la încheierea serviciului. 

Costul stocurilor cuprinde toate costurile aferente achizitiei si prelucrarii, precum si alte costuri suportate 
pentru a aduce stocuri le in fom1a si în locul in care se gasesc. 

La iesirea din gestiune stocurile se evalueaza pe baza metodei FIFO. 

La data bilantului, stocm ile sunt evaluate la valoarea cea mai mica dintre cost si valoarea realizabila neta. 
Valoarea realizabila neta este pretul de vanzare estimat a fi obtinut pe parcursul desfasurarii normale a 
activitatii , mai putin costurile estimate pentru finalizarea bunului , atunci cand este cazul, si costurile 
estimate necesare vanzarii. 
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Acolo unde este cazul se constituie ajustari de valoare pentm stocuri învechite, cu miscare lenta sau cu 
defecte. 

2. 12. Creante comerciale 

Creantele comerciale sunt recunoscute si înregistrate initial la valoarea conform facturilor, sau confom1 
documentelor care atesta livrarea bunurilor, respectiv prestarea serviciilor 

Evaluarea valorii recuperabile a creantelor la data bilantului se face la valoarea lor probabila de încasare 
sau de plata. Diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar stabilita la inventariere si valoarea 
contabila a creante lor se inregistreaza in contabilitate pe seama ajustari lor pentru deprecierea. Ajustarile 
pentru depreciere sunt constituite cand exista dovezi confom1 carora Societatea nu va putea incasa creantele 
la scadenta ini tial agreata. 

Creantele neincasabile sunt înregistrate pe cheltuieli cand sunt identificate. 

Pierderea din depreciere aferenta unei creante este reluata daca cresterea ulterioara a valorii recuperabile 
poate fi legata de un eveniment care a avut loc dupa ce pierderea din depreciere a fost recunoscuta. 

2. 13. Numerar si echivalente numerar 

Disponibilitatile banesti sunt formate din numerar, conturi la banei si depozite bancare pe tennen pe tem1en 
de cel mult trei luni daca sunt detinute cu scopul de a acoperi nevoia de numerar pe termen scurt. 

Pentru situatia fluxului de trezorerie, numerarul si echivalentele acestuia cuprind numerar in casa, conturi 
la banei si investitii financiare pe termen scurt. 

2. 14. Datorii 

Obligatiile comerciale sunt înregistrate la cost, care reprezinta valoarea obligatiei ce va fi platita in vi itor 
pentru bunurile si serviciile primite, indiferent daca au fost sau nu facturate catre Societate. 

2.15. Provizioane 

Provizioanele sunt recunoscute atunci cand Societatea are o obligatie curenta (legala sau implicita) generata 
de un eveniment anterior, este probabil ca o iesire de resurse sa fie necesara pentru a onora obligatia, iar 
datoria poate fi estimata in mod credibil. 

Valoarea recunoscuta ca provizion constituie cea mai buna estimare la data bilantului a costurilor necesare 
stingerii obligatiei curente. 

Cea mai buna estimare a costurilor necesare stingerii datoriei curente este suma care Societatea ar plati-o, 
in mod rational, pentm stingerea obl igatiei la data bilantulu i sau pentru transferarea acesteia unei terte parti 
la acel moment. 

In cazul in care efectul valorii-timp a banilor este semnificativ, valoarea provizionului reprezinta valoarea 
actualizata a cheltuielilor estimate a fi necesare pentru stingerea obligatiei. 

Daca se estimeaza ca o parte sau toate cheltuielile legate de un provizion vor fi rambursate de catre o terta 
parte, rambursarea trebuie recunoscuta numai in momentul in care exista dovezi clare ca rambursarea va fi 
primita. Rambursarea este considerata ca un activ separat. Suma care se recunoaste ca rambursare nu 
depaseste valoarea provizionului. In cazul in care Societatea poate sa solicite unei alte parti sa plateasca, 
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integral sau partial, cheltuielile impuse pentru decontarea unui prov1Z1on, iar Societatea nu este 
raspunzatoare pentru sumele in cauza, Societatea nu include sumele respective in provizion. 

Provizioanele sunt revizuite la data fiecarui bilant si ajustate pentru a reflecta cea mai buna estimare curenta. 
In cazul in care pentru stingerea unei obligatii nu mai este probabi la o iesire de resurse, provizionul trebuie 
anulat prin reluare la venituri. 

Alte provizioane 

Provizioane se recunosc de asemenea pentru litigii , amenzi si penalitati, despagubiri , daune si alte datorii 
incerte, impozite, pensii si obligatii similare, prime ce urmeaza a se acorda personalului. 

2. 16. Pensii si beneficii ulterioare angajarii 

In cadrul activitatii curente pe care o desfasoara, Societatea efectueaza plati catre statul roman in beneficiul 
angajatilor sai. Toti salariatii societatii sunt inclusi in planul de pensii al Statului Roman . 

Societatea plateste contributii individuale pentru constituirea unui fond de pensii private, pentru toti 
salariatii. Contributia individuala se incadreaza in limitele deductibile din punctul de vedere al cheltuielii 
s i impozitului pe venit, reglementate prin Codul Fiscal in vigoare. 

Societatea nu opereaza nicio alta schema de pensii sau plan de beneficii post-pensionare si, in consecinta, 
nu are nicio alta obligatie in ceea ce priveste pensiile. ln plus, Societatea nu are obligatia de a fumiza 
beneficii suplimentare fostilor sau actualilor salariati. 

2. 17. Capital social 

Capitalul social compus din parti sociale este înregistrat la valoarea stabilita pe baza actelor de constituire 
si a actelor aditionale, <lupa caz, si a documentelor justificative privind varsamintele de capital. 

Societatea recunoaste modificarile la capitalul social numai dupa aprobarea lor la Registrul Comertului. 

2.18. Rezerve legale 

Se constituie in proportie de 5% din profitul brut de la sfarsitul anului pana cand rezervele legale totale 
ajung la 20% din capitalul social varsat in conformitate cu prevederile legale. 

2. 19. Dividende 

Dividendele sunt recunoscute ca datorie in perioada in care este aprobata repartizarea lor. Repa1tizarea 
dividendelor se face ulterior aprobarii situatii lor financiare. 

2. 20. Rezultat reportat 

Profitul contabil ramas dupa repartizarea cotei de rezerva legala realizata, in limita a 20% din capitalul 
social se preia in cadiul rezultatu lui repo1tat la începutul exercitiului financiar urmator celui pentru care se 
întocmesc situatiile financiare anuale, de unde urmeaza a fi repartizat pe celelalte destinatii legale. 

Evidentierea in contabilitate a destinatiilor profitului contabil se efectueaza in anul urmator dupa adunarea 
generala a asocialilor care a aprobat repartizarea profitului , prin înregistrarea sumelor reprezentand 
dividende cuvenite asociati lor, rezerve si alte destinatii, potrivit legii. 
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2.21. Venituri 

Venitu ri din pres ta rea serv ic iilor 

Veniturile se inregistrează pe baza contabilitătii de angajament si sunt inregistrate exclusiv TVA si discount-uri. 
Acestea se recunosc in moment1.1l prestarii serviciilor, arunci cand o parte semnificativă din riscurile si beneficiile 
asociate serviciilor sunt transferate către client. 

2.22. Impozite si taxe 

Societatea inregistreaza impozit pe profit curent in conformitate cu legislatia romana in vigoare la data 
situatiilor financiare. Datoriile legate de impozite si taxe sunt înregistrate in perioada la care se refora. 

2.23. Venituri si cheltuielifinanciare 

Venituri le financiare cuprind veniturile din dobanzi, veniturile din imobilizari financiare cedate si venituri 
din diferente de curs va lutar. Venitl.lrile fi nanciare se recunsoc pe baza contabilitatii de angajamente. Astfel, 
venitl.lrile din dobanzi se recunosc periodic, in mod proportional, pe masura generarii venitului respectiv, 
pe baza contabilitatii de angajamente. 

Cheltuielile financiare cuprind cheltl.liala cu dobanda aferenta imprumuturilor, amortizarea actualizarii 
provizioanelor si cheltl.lieli din diferente de curs valutar si chetuieli privind scontl.lrile obtinute. Toate 
costurile indatorarii care nu sunt direct atribuibile achizitiei, constructiei sau produceti i activelor cu ciclu 
lung de fabricatie sunt recunoscute in contul de profit si pierdere, periodic, pe baza contabilitatii de 
angajamente, 

2.24. Erori contabile 

Erorile constatate in contabilitate se pot referi fie la exercitiul financiar curent, fie la exerciti ile financiare 
precedente; erorile din perioadele anterioare se refera inclusiv la prezentarea eronata a infonnatii lor in 
sitl.latiile financiare anuale. Corectarea erorilor se efectueaza la data constatarii lor. Erorile din perioadele 
anterioare sunt omisiuni si declaratii eronate cuprinse in situatii le financiare ale entitatii pentru una sau mai 
multe perioade anterioare rezultand din greseala de a utiliza sau de a nu utiliza informalii credibile care: 

a) erau disponibile la momentul la care situatiile financiare pentru acele perioade au fost aprobate spre a fi 
emise; 

b) ar fi putut fi obtinute in mod rezonabil si luate in considerare la întocmirea si prezentarea acelor situatii 
financiare anuale. 

Corectarea erorilor aferente exercitiului fi nanciar curent se efectueaza pe seama contului de profit si 
pierdere. Corectarea erorilor semnificative aferente exercitiilor financiare precedente se efectueaza pe 
seama rezultatului reportat. Eroril e nesemnificative aferente exercitiilor financiare precedente se 
corecteaza, de asemenea, pe seama contului de profit si pierdere. 

Corectarea erorilor aferente exercitiilor financiare precedente nu determina modificarea situatiilor 
financiare ale acelor exercitii. In cazul erorilor aferente exercitiilor fi nanciare precedente, corectarea 
acestora nu presupune ajustarea inforrnati ilor comparative prezentate in situatiile financiare. lnformatii 
comparative referitoare la pozitia financiara si performanta financiara, respectiv modificarea pozitiei 
financiare, sunt prezentate in note le explicative. ln notele explicative la situatiile financiare sunt prezentate 
de asemenea infonnatii cu privire la natura erorilor constatate s i perioadele afectate de acestea. 
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GOSPODARIE STEFANESTI SRL 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 
pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019 
(toate sumele sunt e.xprimate i11 lei ("RON'), daca 1111 este specificat altfel) 

2.25. Parii legate 

O parte legata este o persoana sau o entitate care este legata entitatii care intocmeste situatii financiare, 
denumita in continuare entitate raportoare. 

O persoana sau un membru apropiat al fami liei persoanei respective este legat(a) unei entitati raportoare 
daca acea persoana: 
(i)detine controlul sau controlul comun asupra entitatii raportoare; 
(ii)are o influenta semnificativa asupra entitatii raportoare; sau 
(iii)este un membru al personalului-cheie din conducerea entitatii raportoare sau a societatii-mama a 
entitatii raportoare. 

O entitate este legata unei entitati raportoare daca intruneste oricare dintre unnatoarele conditii : 
(i)entitatea si entitatea raportoare sunt membre ale aceluiasi grup (ceea ce înseamna ca fiecare societate
mama, fi liala si filiala din acelasi gmp este legata de celelalte); 

(ii)o entitate este entitate asociata sau entitate controlata in comun a celeilalte entitati (sau entitate asociata 
sau entitate controlata in comun a unui membru al grupu lui din care face parte cealalta entitate); 

(iii)ambele entitati sunt entitati controlate in comun ale aceluiasi tert; 

(iv)o entitate este entitate controlata in comun a unei terte entitati, iar cealalta este o entitate asociata a tertei 
entitati; 

(v)entitatea este un plan de beneficii postangajare in beneficiul angajatilor entitatii raportoare sau ai unei 
entitati legate entitati i rap01toare. In cazul in care chiar entitatea rap01toare reprezinta ea insasi un astfel de 
plan, angajatorii sponsori sunt, de asemenea, legati entitatii raportoare; 

(vi)entitatea este controlata sau controlata in comun de o persoana sau un membru apropriat al familiei 
persoanei respective care detine controlul sau sau controlul comun asupra entitatii raportoare, are o 
influenta semnificativa asupra entitatii raportoare; sau este un membru al personalului-cheie din conducerea 
entitatii raportoare sau a societatii-mama a entitatii raportoare. 

(vi i) o persoana sau un membru apropriat al fam iliei persoanei respective care detine controlul sau sau 
controlul comun asupra entitatii rapottoare influenteaza semnificativ entitatea sau este un membru al 
personalului-cheie din conducerea entitatii (sau a societatii-mama a entitatii); 

(vi ii)entitatea sau orice membru al unui grup din care aceasta face parte fumizeaza servicii personalului -
cheie din conducerea entitati i raportoare sau societatii-mama a entitatii raportoare. 

Personalul-cheie din conducere reprezinta acele persoane care au autoritatea si responsabilitatea de a 
planifica, conduce si controla activitatile entitatii, in mod direct sau indirect, incluzand oricare director 
( executiv sau altfel) al entitatii. 

Membrii apropiati ai familiei unei persoane sunt acei membri ai familiei de la care se poate astepta sa 
influenteze sau sa fie influentati de respectiva persoana in relatia lor cu entitatea si includ: 
a) copiii si sotia sau partenerul de viata al persoanei respective; 
b) copiii sotiei sau ai partenernlui de viata al persoanei respective; si 
c) persoanele aflate in intretinerea persoanei respective sau a soliei ori a partenerului de viata al acestei 

persoane. 
In confonn itate cu OMF 1802/20 14, entitati afiliate înseamna doua sau mai multe entitati din cadrul 
aceluiasi grup. 
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GOSPODARIE STEFANESTI SRL 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019 

) 

(toate sumele sunt exprimate in lei ("RON"), daca nu este specificat altfel) 

NOTA 3: ACTIVE IMOBILIZATE 

Valoare bruta 

Denumirea elementului de 
imobilizare 

Sold la 

I ian 
Cresteri Cedari 

-

o 1 2 3 

a) Imobilizari necorporale 

Concesiuni, brevete, marei 
comerciale, drepturi si active 

11 ,202 6,827 similare si alte imobilizari 
necorporale 

Avansuri 

Total imobilizari necorporale 11,202 6,827 

b) Imobilizari corporale 

Constructii 

Instalatii tehnice si masini 282,974 1,079,817 

Alte instalatii, uti laje si mobilier 6,419 13,725 
lmobilizari corporale in curs de 

1,907,336 executie 

Avansuri pentru imobilizari 79,599 

Total imobilizari corporale 289,393 3,080,477 

Active imobilizate 300,595 3,087,304 

Sold la 

31 Dec 

4=1+2-3 

122 17,907 

122 17,907 

o 1,362,791 

o 20,144 

1,907,336 

79,599 

o 3,369,870 

122 3,387,777 

26 

) 

Aj ustari de valoare 
Valoare contabi la 

(amortizari si ajustari pentru depreciere neta 
sau pierdere de valoare) 

Sold la Sold la Sold la Sold la 
Reduceri 

31 dec I ian 3 1 dec I ian Amortizare sau 
reluari - - -

5 6 7 8=5+6-7 9=1-5 10=4-8 

3,834 5,097 8,931 7,368 8,976 

3,834 5,097 o 8,931 7,368 8,976 

27,359 57,210 84,569 255,615 1,278,222 

2,006 3,805 5,8 11 4,4 13 14,333 

o 1,907,336 

o 79,599 

29,365 61,015 o 90,380 260,028 3,279,490 

33,199 66,112 o 99,311 267,396 3 ,288,466 



GOSPODARIE STEFANESTI SRL 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 
pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019 
(toate sumele sunt exprimate in lei ("RON"), daca nu este specificat altfel) 

In cursul anului 2019 Societatea a achizitionat mijloace fixe in valoare de 3,007,704 lei . La 
31.1 2.2019 Societatea detine mijloace fixe in valoare de 1,907,336 lei ce urmeaza a fi puse in 
functiune si utilizate in liniile de activitate ( salubrizare si transport persoane local) care vor 
debuta in cursul anului 2020. 

Societatea detine în custodie la 31.12.2019 mijloace fixe primite de la Primaria Comunei 
Stefanestii de Jos : 

crt Denumire u.m Cnatitate 

l Masina de tuns iarba buc I 
2 Tractor (IF 07 PST) buc I 

3 Buldoexcavator buc I 
4 Vidanja buc 1 

5 Motopompa buc 3 
Dacia Logan pick-up (IF 03 

6 PST) buc I 
7 Lama deszapezire buc I 
8 Generator Honda GX 340 buc I 

9 Remorca tractor buc 2 

TOTAL 12 

NOTA 4: STOCURI 

I ianuarie2019 31 decembrie 2019 

Materii prime si materiale consumabile 11 ,077 30,74 1 

Obiecte de inventar 7,327 28 1,900 

Total 18,404 312,641 

La 3 1.12.2019 Societatea detine stocuri in valoare totala de 312,641 lei din care obiecte de inventar 
in valoare de 280,600 lei, ce unneaza a fi date in functiune si utilizate in liniile de activitate 
(salubrizare si transport persoane local) care vor debuta in cursul anului 2020. 
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GOSPODARIE STEFANESTI SRL 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 
pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019 
(toate sumele sunt exprimate in lei ("RON"), daca nu este specificat altfel) 

NOTAS:CREANTE 

La 31 decembrie 20 19 creantele Societatii sunt <lupa cum u1111eaza: 

l ianuarie 31 
Creante decembrie 

2019 
2019 

I Creante comerciale - terti 3,706.21 

2 
Ajustari de depreciere pentru creante 
comerciale 

3=1-2 Creante comerciale, net 

4 Sume de incasat de la entitatile afiliate 199,453.64 257,588.80 
5 Alte creante 32,633.00 427, 194.54 
6 Ajustari de depreciere pentru alte creante 

7=5-6 Alte creante, net 32,633.00 427,194.54 
8= 

Total creante comerciale si alte creante 232,086.64 688,489.60 3+4+7 

Termen de 
lichiditate 

pentru soldul de la 

31 decembrie 

Sub 1 an Peste 
I an 

3,706.2 1 

257,588.80 

427,194.54 

427,194.54 

688,489.60 

Pentru sumele de incasat, conditiile si termenele privind creantele de la partite afiliate/ legate, a se vedea 
Nota 15. 

Creantele comerciale nu sunt purtatoare de dobanda si au in general, un termen de plata intre 30-90 de zile. 
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GOSPODARIE STEFANESTI SRL 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 
pentru exercitiul financiar încheiat Ia 31 decembrie 2019 
(toate sumele sunt exprimate în Iei ("RON"), daca nu este specificat altfel) 

NOTA 6: CASA SI CONTURI LA BAN CI 

Sold la 1 ianuarie 2019 Sold la 31 decembrie 2019 
Conturi la banei în lei 97,476 1,622,933 
Conturi la banei in valuta 

Numerar in casa 13,273 13,324 
Avansuri spre decontare 4 ,690 
Total 11 0,749 1,640,948 

Soldul dispobilitatilor la 31.12.2019 a crescut semnificativ fata de anul precedent datorita majorarii cpitalului social 
in cursul anului. 

NOTA 7: DATORII 

La 31 decemb1ie 20 19 datoriile Societatii sunt <lupa cum urmeaza: 

Sold la Sold la Termen de exigibilitate 
1 ianuarie 31 decembrie pentru soldul de la 

Datorii 2019 2019 31 decembrie 

Sub 1 an 1 - 5 Peste 
ani 5 ani 

1 Avansuri încasate în contul 
comenzilor 

2 
Datorii comerciale - furnizori 

262,433.00 358,524.00 358,524.00 te1ti 

3 Alte datorii 124,153.00 209,792.00 209,792.00 

Total 386,586.00 568,316.00 568,316.00 

Pentru sumele de plata, conditiile si termenele privind datoriile catre partite afiliate/legate, a se vedea Nota 
XX 
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GOSP0DAR1E STEFANESTI SRL 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019 
(toate sumele sunt exprimate in lei ("RON"), daca nu este specificat altfel) 

Linia de „Alte datorii" este detaliata in tabelul urmator 

Sold la Sold la Termen de exigibilitate 

1 ianuarie 31 decembrie 
pentru soldul de la 

2019 2019 
Datorii 

31 decembrie 

Sub lan 
1 - 5 Peste 5 
ani ani 

I Salarii si datorii asimilate 59,296 184,913 184,9 13 

2 
Alte datorii fata de bugetul 

63,795 23 ,065 23,065 
statului 

3 Alte datorii 1,062 1,8 13 1,813 

Total 124,153.00 209,792.00 209,792.00 

Linia de alte datorii la 3 l decembrie 2019 include o 
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GOSPODARIE STEFANESTI SRL 
NOTE LA SITUA TULE FINANCIARE 
pentru cxercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019 
(toate sumele sunt exprimate in lei ("RON"), daca nu este specificat altfel) 

NOTA 8: PROVIZIOANE 

In cursul anului 201 9 Societatea nu a inregistrat provizioane. 

NOTA 9: CAPITAL SI REZERVE 

Capital social subscris 

Sold la 1 ianuarie 2019 Sold la 31 decembrie 2019 

Numar Numar 

Capital subscris actiuni ordinare / parti 
41 ,000 

sociale 

lei 

Valoare nominala actiuni ordinare/ 
10 

patii sociale 

lei 

Valoare capital social subscris 4 10,000 

Capitalul social al Societatii este integral varsat la 3 1 decembrie 20 19 . 

In cursul anului 20 19 Societatea a înregistrat o majorare de capital 5,000,000 lei. 

Structura actionariatului / asociatilor 

Structma asociatilor companiei nu s-a modificat in cursul anului 201 9 

Asociat 
Sold la 31 decembrie 

2019 

Comuna Stefanestii de Jos prin Consiliul Local Stefanesti i de 
5,4 10,000 

Jos 

ln 201 9, Societatea NU a distribuit si p latit div idende. 

31 

541 ,000 

lei 

10 

lei 

5,41 0,000 

% 

100% 
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GOSPODARIE STEFANESTI SRL 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 
pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019 
(toate sumele sunt exprimate in lei ("RON"), daca nu este specificat altfel) 

Rezultatul exercitiului si repartizarea profitului 

Repartizarea profitului 2018 

Rezultat reportat de repartizat la 
- 186,833 începutul exercitiului financiar 

Profit net de repartizat 19,752 
- alte rezerve 1,572 
- dividende 

Profit nerepartizat, rezultat repo1tat 
nerepartizat la sfarsitul exercitiului -168,653 
financiar 

NOTA 10: CIFRA DE AFACERI NETA 

Vanzari pe activitati: 

Vanzari in 2018 Vanzari in 2019 
Vidanjare 607,241 584,707 
Spatii verzi 554,655 1,242,997 
Curatenie/ Reparatii 450,355 947,499 
Deszapezire 4,685 141 ,773 
Decolmatare Canal Anif 732,532 
Alte servicii 1,295 
Total vanzari 1,616,936 3,650,803 

2019 

NOTA 11: CHELTUIELI CU PERSONALUL SI INFORJ"1ATII PRIVIND SALARIATU, MEMBRH 
ORGANELOR DE ADMINISTRA TIE, CONDUCERE SI SUPRA VEGHERE 

11.1 Salariatii, Administratorii si Directorii 

Cheltuielile cu salar iile si taxele aferente inregistrate in cursul anilor 2018 si _ 2019 sunt Uimatoarele : 

2018 2019 

Cheltuieli cu salariile 713,043 1,256,997 
Cheltuieli cu tichetele acordate angajatilor 7,970 

32 

-1 68,653 

120,670 

7,991 

-55,974 
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GOSPODARIESTEFANESTISRL 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019 
(toate sumele sunt exprimate in lei ("RON"), daca nu este specificat altfel) 

I Cheltuieli cu as igurarile sociale 19,389 30,020 

I Total 732,432 1,294,987 

La 3 1 decembrie201 9, Societatea nu avea nic io obligatie pr ivind plata pens iilor catre fos tii 
d irectori s i adm inistratori . 

La sfarsitul anului 201 9, Societatea avea înregistrate avansuri spre decontare catre management. 

La incheierea exercitiului financiar nu exista garantii sau obligatii viitoare preluate de Societate in numele 
administratorilor sau directorilor. 

l 1.2 Salariati 

Numarul mediu al salariatilor a evoluat <lupa cum unneaza : 

2018 2019 

Personal conducere I I 
Personal administrativ 19 32 
Total 20 33 
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GOSPODARIESTEFANESTISRL 
NOTE LA SITUA TULE FINANCIARE 
pentru excrcitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019 
(toate sumele sunt exprimate în lei ("RON"), daca nu este specificat altfel) 

NOTA 12: AL TE CHELTUIELI DE EXPLOATARE 

In tabelul de mai jos sunt detaliate alte cheltuieli privind prestatiile externe <lupa natura acestora: 

Alte cheltuieli din exploatare 2018 2019 

1 Cheltuieli cu in tretinerea si reparatiil e 63 ,860. 12 21,872. 10 

2 
Cheltuieli cu redevente le, locatiile de 

2,300.00 167,944.96 
gestiune si chiriile 

3 
Cheltuieli cu serviciile bancare si 

5,084. 10 9,819.96 
asimilate 

4 Cheltuieli cu primele de asigurare 1,087.81 2,138.82 

5 
Cheltuieli privind comisioanele si o 244.00 
onorariile 

7 
Cheltuieli postale si taxe de 

5,307.90 6,426.54 
telecomunicatii 

8 
Cheltuieli cu indemnizatie contract o 59,094.00 
mandat 

9 
Cheltuieli de protocol, reclama si 

3, 124.30 3,967.42 
publicitate 

10 Cheltuieli cu transportul o 984.04 

11 
Alte cheltuieli cu serviciile executate de 

5 15,326.63 1,5 14,584.52 
terti 
Cheltuieli privind prestatiile externe -

596,090.86 1,787,076.36 
total 

12 
Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte 

3,577.47 725.00 
asimilate 

13 Alte cheltuieli 562.26 45,074.99 

Total 600,230.59 1,832,876.35 

Auditul societatii este asigurat de firma DA.AI AUDIT &ACCOV TING SRL. Onorariul auditorului este 
stabilit prin intelegerea dintre cele doua parti s i este prevazut in contractul de prestari servicii încheiat intre 
Societate si DA.AT AUDIT &ACCOUNTING SRL. 
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GOSPODARIE STEFANESTI SRL 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019 
(toate sumele sunt exprimate în lei ("RON"), daca nu este specificat altfel) 

NOTA 13: REZULTATUL DIN EXPLOATARE 

na 1za rezu tatu m A r 1 . d e exp oatare 
Indicator 2018 

I cifra de afaceri neta 1,616,936.00 

2 
Costul bunurilor vandute si al serviciilor 

1,585,593.00 prestate (2=3+4+5) 
3 cheltuielile activitatii de baza 1,585,593.00 
4 cheltuielile activitatii auxiliare 

5 Chetuielile indirecte de productie 

6 
Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete 

31,343.00 (1 -2) 

7 cheltuieli de desfacere 

8 Cheltuieli generale de administratie 

9 Alte venituri din exploatare 

10 rezultatu din exploatare (6-8+9) 31,343.00 

2019 
3,738,593.00 

3,578,843.01 

3,578,843.01 

159,749.99 

159,749.99 

In categoria cheltuielilor activitatii de baza s-au lua în considerare serviciile executate de terti , cheltuielile 
salariale si contributiile aferente, cheltuielile privind materialele consumabile, obiectele de inventar si 
cheltuielile cu amortizarea. ln ceea ce priveste activitatea previzionata, se intentioneaza diversificarea 
domeniului de activitate prin deschiderea a doua noi linii de activitate transport local si salubrizare. 
In urma investitiilor efectuate in cursul anului 2019 cheltuielile cu amortizarea au crescut si implicit vor 
creste semnificativ si in anul urmator. 
Cifra de afaceri este formata din prestari de servicii de vidanjare catre persoane juridica si fizice si de 
asemenea din prestari servicii catre Primaria Comunei Stefanestii de Jos cum ar fi : îngrijire spatii verzi, 
curatenie si reparatii, decolmatare Canal Anif, Deszapezire si alte servicii. 
Cifra de afaceri a crescut semnificativ datorita noilor activitati prestate in 2019 fata de 2018 - in principal 
decolmatare Canal Anif si dublarea prestarilor de servicii cu îngrijirea spatiilo rverzi si curantenie si 
intretinere. Pe findu! cresterii cifrei de afaceri au crescut proportional si cheltuielile activitatii de baza 
prin cresterea semnificativa a cheltuielilor executate de terti reprezentand serviciile subcontractate pentru 
îndeplinirea activitatilor contractate cu Primaria Comunei Stefanestii de Jos. 

NOTA 14: INFORMATU PRIVIND RELATIILE CU PARTILE AFILIATE/LEGATE 

14 Natura tranzactiilor cu partite afil iate/legate 

Nume societate (inclusiv forma juridica) Natura relatiei Tip tranzactii 

Comuna Stefanestii de Jos prin Consiliul Local Stefanestii de 
Societate mama Parti sociale 

Jos detinute, vanzari 
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GOSPODARIE STEFANESTI SRL 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 
pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019 
(toate sumele sunt exprimate în lei ("RON"), daca nu este specificat altfel) 

CONT Denumire partener 
Sold 

Debit 2019 
initial 

1012 
Comuna Stefanestii de Jos prin 

410,000 
Consiliul Local Stefanestii de Jos 

411 
Comuna Stefanestii de Jos prin 

199,454 4,36 1,363.07 
Consiliul Local Stcfanesti i de Jos 

704 
Comuna Stefanestii de Jos prin 
Consi liul Local Stefanestii de Jos 

NOTA 16: EVENIMENTE ULTERIOARE 

Credit 2019 Sold final 

5,000,000.00 5,410,000 

4,326,435.19 234,382 

3,074,2 18.54 

Evenimente ulterioare, după închiderea exerciţiulu i financiar, în martie 2020, masuri restrictive au fost 
luate in Romania si in multe alte tari in efortul de a limita răspândirea COVID-19. Nu se poate estima 
cum va evolua si tuaţia, ceea ce detennina ince11itudini cu privire la dezvoltarea economica si realizarea 
bugetului de venituri s i cheltuieli. Conducerea Soc i etăţii a luat masuri si monitorizează continuu situaţia, 

estimarea Conducerii fiind ca Societatea va fi capabi la sa depăşească aceasta situaţie de urgenta. Cu toate 
acestea, concluzia se bazează pe informaţiile disponibile la data emiterii acestor situaţii financiare, iar 
impactul evenimentelor ulterioare asupra activ ităţii viitoare a Societăţii poate diferi de estimarea 
Conducerii . 

NOTA 17: CONTINGENTE 

17.1 Taxare 

Toate sumele datorate Statului pentru taxe si impozite au fost platite sau înregistrate la data bilantului. 
Sistemul fiscal din Romania este in curs de consolidare si in continua schimbare, putand exista interpretari 
diferite ale autoritatilor în legatura cu legislatia fisca la, care pot da nastere la impozite, taxe si penalitat i 
suplimentare. ln cazul în care autoritatile statului descopera incalcari ale prevederilor legale din Romania, 
acestea pot detennina dupa caz: confiscarea sumelor in cauza, impunerea obligatiilor fiscale suplimentare, 
ap licarea unor amenzi, aplicarea unor majorari de intarziere (aplicate la sumele de plata efectiv ramase). 

Prin unnare, sanctiunile fiscale rezultate din incalcari ale prevederilor legale pot ajunge la sume importante 
de platit catre Stat. 

Societatea considera/ ca s1-a achitat la timp si in totalitate toate taxele, impozitele, penalitatile si 
dobanzile penalizatoare, in masura in care este cazul. 

ln Romania, exercitiul fiscal ramane deschis pentru verificari o perioada de 5 ani. 
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GOSPODARIE STEFANESTI SRL 
NOTE LA SITUA TULE FINANCIARE 
pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019 
(toate sumele sunt exprimate în lei ("RON"), daca nu este specificat altfel) 

17.2 Pretentii de natura juridica (inclusiv valoarea estimata) 

1. Litigii in care societatea apare in calitate de reclamant 

Nr.crt Nr.dosar 
Data 

Reclamant Parat Curtea 
dosar 

GOSPODĂRIE LEO 
JUDECATORlA 

1 664/94/2020 14.0 1.2020 ŞTEFĂNEŞTI SERVICE 
BUFTEA 

SRL AGROSRL 

2. Litigii in care societatea apare in calitate de parat 

Nr.crt Nr.dosar 
Data 

Reclamant Parat Curtea 
dosar 

SERRAGHIS 
Niţoiu Nicolae 

1 3636/94/2020 13.02.2020 
LOAN JUDECA TORIA 
MANAGEM ENT GOSPODĂRIE BUFTEA 
LTD ŞTEFĂNEŞTI 

SRL 

17 .3 Aspecte legate de mediu 

Obiectul 
litigiu lui 

reziliere 
contract 

Obiectul 
litigiu lui 

validare 
poprire 

dosar de 
executare 

nr. 
6428/2018 

La 3 1 decembrie 201 9, Societatea nu considera costurile asociate cu problemele mediului (poluare) ca fi ind 
semnificative si ca urmare nu am înregistrat nici un provizion referitor la costuri anticipate, inclusiv 
taxele legale de consultanta, studii , proiectare si implementare a planuri lor de remediere a problemelor de 
mediu. 

17.4 Riscuri financiare 

Riscul variatiilor de curs valutar 

Societatea nu are tranzactii într-o alta moneda decat moneda functionala (RON). Societatea nu are incheiate 
contracte forward sau alte instrumente de acoperire a riscului valutar. 

Riscul de credit 

Soldurile de creante sunt monitorizate permanent, avand ca rezultat o expunere nesemnificativa a Societatii 
la riscul unor creante neincasabile. 

NOTA 18ANGAJAMENTE 

18.1 Giruri si garantii acordate tertilor 

Nu exista si tuatii semnificative care sa fie prezentate. 
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GOSPODARJE STEFANESTI SRL 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 
pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019 
(toate sumele sunt exprimate in lei ("RON"), daca nu este specificat altfel) 

18.2 Giruri si garantii primite de la terti 

Nu exista situatii semnificative care sa fie prezentate. 

NOTA 19. lNDICATORI ECONOMICI 

Indicator economico- financiar Formula de calcul 

I. Indicatori de lichiditate 

Active curente 

I) Indicatorul lichiditatii curente 

Datorii Curente I 
Active curente - Stocuri 

2) Indicatorul lichiditatii imediate 

Datorii curente I 
li . Indicatori de risc 

Capital împrumutat 
1) Indicatorul gradului de 
îndatorare 

I Capital propriu 

III. Indicatori de activitate 

I) Viteza de rotatie a debitelor 
Sold mediu clienţi 

clienti = Sold mediu cl ienţi / Cifra 
de afaceri x 365 Cifra de afaceri x 365 I 
2) Viteza de rotatie a creditelor 

Sold mediu furnizori 

furnizori = Sold mediu furnizori I 
Cifra de afaceri x 365 Cifra de afaceri x 365 I 
3) Viteza de rotatie a activelor Cifra de afaceri 

imobilizate = Cifra de afaceri / 
Imobilizări corporale Imobilizări corporale I 
4) Viteza de rotatie a activelor Cifra de afaceri 

totale= Cifra de afaceri / Active 
totale Active totale I 
IV. Indicatori de profitabilitate 
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Valori la Valori la 
31.12.2018 31.12.2019 

0.94 4.66 

0.89 4.11 

- -

23.1 45.96 

32.9 4.64 

6.05 I. I I 

2.57 0.62 
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GOSPODARIESTEFANESTISRL 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 
pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019 
(toate sumele sunt exprimate in lei ("RON"), daca nu este specificat altfel) 

1) Rentabilitatea capitalului 
angajat 

Administrator, 
Numele si prenumele 
Nazarian Artur 

Semnatura 

I 

/ 
I 
t,.<, '<-

Profit înaintea plăţii dobânzii şi 
impozitului pe profit 

Capitalul angajat x 100 I 
Intocmit, 
Numele si prenumele 
Iorgulescu Alina 
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Calitatea 
Contabil 
Semnatura 

0.13% 2.46% 
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SC DA.Al AUDIT&ACCOUNTING SRL 
CUI: RO 42265577 
Număr înregistrare la Registrul Comerţului: J40/2128/20020 

Sediu social: 
Pictor Rosenthal nr. 16, sector 1, Bucureşti 
Mobil: +40 752 033 482 
www.daaj-audjt.ro 

Raportul auditorului independent 
asupra auditului Situaţiilor Financiare 

Către Asociatul Unic al GOSPODĂRIE ŞTEF ĂNEŞTI SRL 

Adresa: corn. Ştefăneştii de Jos, sos. Ştefăneşti, nr.116, 
Cod poştal: 077175, Jud. Ilfov 
Cod unic de înregistrare: 37563771 

1. Am auditat situaţiile financiare anexate ale Societăţii GOSPODĂRIE ŞTEF ĂNEŞTI SRL 
(,,Societatea") care cuprind bilanţul la data de 31 decembrie 2019 si contul de profit şi 
pierdere, situaţia modificărilor capitalurilor proprii si situaţia fluxurilor de trezorerie pentru 
exerciţiul financiar încheiat la această data, si notele la situaţiile financiare, inclusiv un sumar 
al politicilor contabile semnificative. 

2. Situaţiile financiare pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2019 se 
identifica astfel: 

3. • Total capitaluri proprii: 

4. • Profitul net al exerciţiului financiar: 

5.363.590 lei 

120.670 lei 

5. În opinia noastră, situaţiile financiare anexate ale Societăţii oferă o imagine fidelă a poziţiei 
financiare a Societăţii la 31 decembrie 2019, precum si a performanţei sale financiare, a 
fluxurilor de trezorerie, pentru exerciţiul financiar încheiat la aceasta data, in conformitate 
cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice din Romania nr. 1802/2014 cu modificările 
ulterioare ("OMF 1802"). 

6. Am desfăşurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit (,,ISA"), 
Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului si al Consiliului European (,,Regulamentul") şi 

Legea nr.162/2017 (,,Legea"). Responsabilităţile noastre în baza acestor standarde şi 
reglementări sunt descrise detaliat în secţiunea Responsabilităţile auditorului într-un audit al 
situaţiilor financiare din raportul nostru. Suntem independenti fata Societate, conform 
Codului Etic al Profesionistilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde 
Internationale de Etica pentru Contabili (., codul IESBA '') si conform cerintelor de etica 
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profesionala relevante pentru auditul situatiilor financiare din Romania, inclusiv Legea, si 
ne-am indeplinit celelalte responsabilitati de etica profesionala, conform acestor cerinte si 
conform codului IESBA. Considerăm ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt 
suficiente şi adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastră. 

ţ~~-~-~!!m . ~~~~--

7. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raţionamentului nostru profesional, 
au avut cea mai mare importanţă în efectuarea auditului Situaţiilor Financiare. Aceste aspecte 
au fost abordate în contextul auditului situaţiilor financiare în ansamblul lor şi în formarea 
opiniei noastre asupra acestor situaţii financiare, nu oferim o opinie separată cu privire la 
aceste aspecte cheie de audit. 

8. Aspectele descrise mai jos sunt considerate aspecte cheie de audit de comunicat în raportul 
nostru: 

Asp«t cluJk lk 1111tlil 
1. Conform Notei 13 

Analiza Rezultatului din 
Exploatare testarea 
cheltuielilor din timpul 
exercitiului financiar 2019 
reprezinta un alt aspect 
cheie avand in vedere ca 
veniturile obtinute de 
Societate sunt realizate din 
refacturarea 
cheltuieli. 

acestor 

Procedurile noastre de audit au inclus, printre altele: 
- Am obtinut balantele de verificare analitice si 

registrul jurnal aferent exercitiului financiar 2019 si 
am realizat o analiza lunara a cheltuielilor pe fiecare 
categorie in 2019, precum si o analiza comparativa a 
cheltuielilor totale din 2019 versus 2018; 

Am reconciliat si testat cheltuielile semnificative cu 
documentele suport (facturi, contracte, anexe, 
procese verbale); 

Am evaluat critic ipotezele, rationamentele 
profesionale si criteriile in baza carora 
conducerea a inregistrat cheltuielile in 
perioada corecta, au fost corect clasificate, 
descrise si evidentiate in contabilitate; 

Am evaluat acuratetea, completitudinea si 
relevanta prezentarii în situatiile financiare, 
in conformitate cu cerintele standardelor de 
raportare financiare relevante. 
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Asp,ct cheie tk oudit 
2. Asa cum este prezentat in 

Nota 3 la situatiile 
financiare existenta, 
dreptul de proprietate, 
achizitiile si vanzarile de 
imobilizari corporale 
reprezinta un aspect cheie 
care a fost testat in timpul 
misiunii de audit 
desfasurate. 

Procedurile noastre de audit au fost efectuate au inclus, 
printre altele: 

- Am evaluat gradul de adecvare a politicilor 
contabile referitoare la inregistrarea imobilizarilor 
corporale in conformitate cu cerintele IAS 16, 
intelegerea noastra a activitatii Societatii si 
practicile specifice sectorului de activitate; 

- Am evaluat si testat proiectarea, 
implementarea si eficienta controalelor Societatii, 
privind procesul intern de achizitii si calcul al 
amortizarii. Acestea au inclus testarea 
controalelor privind: 

- Completitudinea si acuratetea introducerii datelor in 
sistem, 

- Corectitudinea clasificarii conform catalogului 
mijloacelor fixe, 

- Evaluarea, intr-un mod critic, prin referire la 
documentele justificative de achizitii, existenta 
vreunui indiciu de crestere semnificativa a riscului 
de achizitii la preturi supraevaluate sau a 
dovezilorobiectivede depreciere; 

- Am evaluat acuratetea si completitudinea 
prezentarii 1n situatiile financiare a amortizarii 
mijloacelor fixe, inclusiv asigurarea acestora 
împotriva riscurilor, prezentarea informatiilor, in 
conformitate cu cerintele standardelor de raportare 
financiare relevante. 
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9. Fără a califica in continuare opinia noastră, atragem atenţia asupra următoarelor aspecte: 

• Atragem atenţia asupra Notei 13 Analiza Rezultatului din Exploatare, care descrie 
dependenţa cifrei de afaceri a Societăţii de realizarea şi facturarea serviciilor de întreţinere şi 
reparaţii clădiri, spaţii verzi, parcuri etc. aflate în administrarea publică, către Unitatea 
Administrativ Teritoriala a Comunei Ştefăneştii de Jos care este şi unicul acţionar al 
Societăţii. Desi art 31 alin (1) lit b din Legea m. 98/2016 limiteaza implicarea in piata a 
Societatii in sensul in care activitatile acesteia trebuie sa fie dedicate cu preponderenta 
autoritatii · contractante care o controleaza, in cazul in care aceasta Societate nu va mai 
îndeplini indicatorii si conditia prevazuta mai sus, atunci este posibilă exercitarea unei 
presiuni competiţionale specifică sectorului de activitate al Societatii care va genera 
incertitudini referitoare la posibilitatile acesteia de a-si continua activitatea la acelaşi nivel. 

• Aşa cum este prezentat in Nota 16 - Evenimente ulterioare, după închiderea exerciţiului 
financiar, in martie 2020, masuri restrictive au fost luate in Romania si in multe alte tari in 
efortul de a limita răspândirea COVID-19. Nu se poate estima cum va evolua situaţia, ceea 
ce determina incertitudini cu privire la dezvoltarea economica si realizarea bugetului de 
venituri si cheltuieli. Conducerea Societăţii a luat masuri si monitorizează continuu situaţia, 

estimarea Conducerii fiind ca Societatea va fi capabila sa depăşească aceasta situaţie de 
urgenta. Cu toate acestea, concluzia se bazează pe informaţiile disponibile la data emiterii 
acestor situaţii financiare, iar impactul evenimentelor ulterioare asupra activităţii viitoare a 
Societăţii poate diferi de estimarea Conducerii. 

10. Situatiile financiare ale Societatii pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018 
au fost auditate de un alt auditor care a exprimat o opinie fara rezerve in data de 27 mai 2019. 

11. Conducerea este responsabilă de întocmirea şi prezentarea fidelă a situaţiilor financiare în 
conformitate cu OMF 1802 şi pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră 
necesar pentru a permite întocmirea de situaţii financiare care sunt lipsite de denaturări 
semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare. 

12. În întocmirea situaţiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacităţii 
Societăţii de a continua activitatea în baza principiului continuităţii activităţii, prezentând, 
după caz, aspecte legate de continuitatea activităţii şi adecvarea utilizării principiului contabil 
al continuităţii activităţii, aceasta doar în cazul în care conducerea nu intenţionează să 
lichideze Societatea sau să înceteze operaţiunile acesteia sau nu are altă variantă realistă în 
afara acestora. 

13. Persoanele însărcinate cu guvernanta au responsabilitatea pentru supravegherea procesului 
de raportare financiară al Societăţii. 
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Responsabilităţile Auditorului pentru auditul Situaţiilor Financiare 

14. Obiectivele noastre constau în obţinerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care 
situaţiile financiare sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de 
eroare, precum şi în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. 

15. Asigurarea rezonabila reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanţie a faptului 
ca un audit desfăşurat în conformitate cu standardele de audit adoptate de Camera Auditorilor 
Financiari din Romania, care sunt bazate pe Standardele Internaţionale de Audit, va detecta 
întotdeauna o denaturare semnificativă, daca aceasta exista. Denaturările pot fi cauzate fie de 
frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, în mod 
rezonabil, că acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale 
utilizatorilor, luate pe baza acestor situaţii financiare. 

16. Ca parte a unui audit în conformitate cu Standardele de Audit adoptate de Camera Auditorilor 
Financiari din Romania, care sunt bazate pe Standardele Internaţionale de Audit: 

• Exercităm raţionamentul profesional şi menţinem scepticismul profesional pe 
parcursul auditului; 

• Identificăm şi evaluăm riscurile de denaturare semnificativa a situaţiilor financiare, 
cauzate fie de frauda, fie de eroare, proiectăm şi executam proceduri de audit ca răspuns la 
respectivele riscuri şi obţinem probe de audit suficiente şi adecvate pentru a furniza o baza 
pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de fraudă 
este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de eroare, 
deoarece frauda poate presupune înţelegeri secrete, fals, omisiuni intenţionate, declaraţii 
false şi evitarea controlului intern; 

• Înţelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri 
de audit adecvate circumstanţelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra 
eficacităţii controlului intern al Societăţii; 

• Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al 
estimărilor contabile şi al prezentărilor aferente realizate de către conducere; 

• Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere 
a contabilităţii pe haz.a continuităţii activităţii si determinam, pe baza probelor de audit 
obţinute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiţii care 
ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societăţii de a-si continua 
activitatea. 1n cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să 
atragem atenţia în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situaţiile financiare 
sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. 

• Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria 
planificată şi programarea în timp a auditului, precum şi principalele constatări ale auditului, 
inclusiv orice deficienţe ale controlului intern pe care le identificăm pe parcursul auditului. 

• Fumizăm persoanelor responsabile cu guvernanta o declaraţie că am respectat 
cerinţele etice relevante privind independenţa şi că le-am comunicat toate relaţiile şi alte 
aspecte despre care s-ar putea presupune, în mod rezonabil, că ne afectează independenţa şi 
măsurile de protecţie aferente, dacă este cazul. 
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• Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obţinute până la data raportului 
auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiţii viitoare pot detennina Societatea sa nu 
îşi mai desfăşoare activitatea în baza principiului continuităţii activităţii; 

• Evaluăm prezentarea, structura şi conţinutul general al Situaţiilor Financiare si 
măsura în care Situaţiile Financiare reflectă tranzacţiile şi evenimentele într-o manieră fidelă. 

• Obţinem probe de audit suficiente si adecvate cu privire la informaţiile 
financiare ale Societăţii, pentru a exprima o opinie cu privire la Situaţiile financiare. Suntem 
singurii responsabili pentru opinia noastră de audit. 

17. Acest raport este adresat exclusiv acţionarilor Societăţii si se menţionează expres destinatarii 
conveniţi prin contract sau impuşi de legislaţie. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea 
raporta acţionarilor Societăţii acele aspecte pe care trebuie sa le raportam într-un raport de 
audit financiar şi nu în alte scopuri. In măsura pennisa de lege, nu acceptam şi nu ne asumăm 
responsabilitatea decât faţă de Societate şi de acţionarii acesteia, pentru auditul nostru, pentru 
acest raport sau pentru opinia formulată. 

18. Situaţiile financiare anexate nu sunt menite să prezinte poziţia financiară, rezultatul 
operaţiunilor şi un set complet de note la situaţiile financiare, în confonnitate cu reglementări 
şi principii contabile acceptate în alte ţări şi jurisdicţii decât Romania. De aceea, situaţiile 
financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările 
contabile şi legale din România inclusiv Ordinul Ministrului Finanţelor Publice m. 
1802/2014 cu modificările ulterioare. 

~ ~"'-""'fli_-: .ltllpO,:ţu/ ·"""~u! -
19. Administratorul este responsabil pentru întocmirea şi prezentarea altor informaţii în 

confonnitate cu cerinţele OMF 1802/2014. Acestea includ Raportul administratorului şi 
exclud Situaţiile Financiare pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019 şi 
raportul auditorului cu privire la acestea. 

Raportul administratorului prezentat în anexă nu face parte din situaţiile financiare. Opinia 
noastră asupra Situaţiilor Financiare nu acoperă raportul Administratorului. 

Opinia noastră cu privire la Situaţiile Financiare nu acoperă acele alte informaţii şi, cu 
excepţia cazului în care se menţionează explicit în raportul nostru, nu exprimam niciun fel 
de concluzie de asigurare cu privire la acestea. 

în legătură cu auditul situaţiilor financiare, responsabilitatea noastră este să citim acele alte 
informaţii şi, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informaţii sunt semnificativ 
neconcordante cu situaţiile financiare sau cu cunoştinţele pe care noi le-am obţinut în cursul 
auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ. 

în legătură cu auditul nostru, noi am citit raportul administratorului anexat situaţiilor 
financiare şi raportăm că: 

a) în raportul administratorului nu am identificat informaţii care să nu fie consecvente, 
în toate aspectele semnificative, cu informaţiile prezentate în situaţiile financiare; 
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b) raportul administratorului include, în toate aspectele semnificative, informaţiile 
cerute de OMF 1802, punctele 489-492 „Raportul administratorilor"; 

c) pe baza cunoştinţelor şi înţelegerii noastre cu privire la Societate şi la mediul 
acesteia, dobândite în cursul auditului situaţiilor financiare pentru exerciţiul financiar 
încheiat la data de 31 decembrie 2019, nu am identificat informaţii incluse în raportul 
administratorului care să fie eronate semnificativ. 

Confinnam ca: 

• Nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, menţionate la articolul 5 
alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014. 

Serban Mugur 
Auditor Financiar 
Înregistrat la Registrul 
ASP AAS cu nr. AF 4507 

Bucureşti, 22 Iulie 2020 

Autoritatea pentru r-·- AAS 

f 
5u"""""'gherea Publică a 

Activităţii de Audlt Statutar ( ASP ) 
I • AN MUGUREL 

Auditor financiar: ŞERB 
\ Registrul Public Electronic: AF4S07 
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GOSPODARIE STEFANESTI (COM. STEFANESTII DE JOS, SOS, STEFANESTI, Nr• t6, Cod postai: 077175, Jud.Il 
Cod fiscal: 37563771, Cod Reg.Com: 123/2199/2017 J ) 

BALANTA DE VERIFICARE 
(completa, sintetica si analitica) 

Perioada: 01/01/2019 • 31/12/2019 

Sold initial Rulaje Total 
Solduri finale 1 Ianuarie luna curenta sume cumulate Cont Denumire 

Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit 

1011. o. O K:apital Subscris Nevarsat 0.00 0.00 5 OOO 000.00 5 OOO 000.00 5 OOO 000.00 5 OOO OOO.oa 
1012. o. O /Capital Subscris Varsat 0.00 410 000.00 O.O( 5 OOO 000.00 o.oe 5 410000.00 5 410 000.00 
1061. l. O REZERVA LEGALA 5% DIN PROFIT o.oa 1 572.0( 0.00 7 991.00 o.oe 9 563.00 9 563.0C 

117. o. O Rezultatul Reportat 186 833.04 0.00 0.00 19 752.47 186 833.04 19 752.47 167 080.57 
121. o. O Profit Si Pierdere 0.00 19 752.47 3 637 752.48 3 738 670.08 3 637 752.48 3 758422.55 120 670.07 
129. o. O Repartizarea Profitului 1 572.00 o.oa 7 991.00 0.00 9 563.00 o.oe 9 563.00 
167. o. O Me lmprum.si Dator.asimilate 0.00 o.oa 14 175.42 14 175.42 14 175.42 14 175.42 

Totaldasa 1 188405.0'! 431324.4) 8 659 918.9( 13 780 588.9:i 8 848 323.94 14 211 913.44 176 643.57 5 540 233.0, 

201. o. O :Cheltde constituire 122.00 0.00 0.00 122.00 122.00 122.00 
205. o. O IConces.brevlicente,marci comerciale si a 8 012.23 0.00 o.oe 0.00 8 012.23 o.oe 8 012.23 
205. 1. O LICENTE 3 012.62 o.oe 6 826.6~ o.oa 9 839.26 o.oe 9 839.21 
208. 1. O NREGISTRARE DOMENIU 55.20 0.00 o.oa o.oa 55.20 0.00 55.20 

2131. o. Qi'chipamente tehnologice(masini,utilaje 282 974.10 0.00 2 987 152.59 2 242 842.80 3 270 126.69 2 242 842.80 1 027 283.89 
s 

2133. o. O Mijloace de transport 0.00 0.00 335 506.80 o.oa 335 506.80 o.oe 335 506.80 
214. o. OIMobilier,aparatura bir.,echip.de protect 6 419.48 o.oa 13 725.29 0.00 20 144.77 0.00 20 144.77 
231. o. O Imobilizari corporale ln curs 0.00 0.00 1 907 336.00 0.00 1 907 336.00 0 .00 1 907 336.00 

2801. o. O Amortiz.ch. constituire 0.00 0.00 122.00 122.00 122.00 122.0e 
2805. o. O ~mort.conces.brevet Alte Drept o.oa 3811.08 o.oa 5 064.43 0.00 8875.51 8 875.51 
2808. o. O Wnort.altor Imobil. necorporal o.oa 23.00 0.00 32.20 o.oa 55.20 55.20 
2813. o. O Amortiz. instal.,mijl.de transport si pia 0.00 27 359.30 0.00 57 210.06 0.00 84 569.36 84 569.36 
2814. o. O IAmortiz.altor imobil.corporale 0.00 2 006.10 0.00 3 804.98 0.00 5811.08 5 811 .08 

Totaldasa2 3811'595..61 33 199.41 5 250 669.3l 2 309 198.4, 5 551 264.9' 2 342 397.95 3 308178.1! 99 311.~ 

301. o. O "'1aterii prime 8 760.00 0.00 0.00 o.oa 8 760.00 0.00 8 760.00 
3021. o. O Materiale auxiliare 791.00 0.00 70 526.93 57 586.78 71 317.93 57 586.78 13 731.15 
3028. o . O Alte materiale consumabile 1 525.97 o.oe 89 060.21 82 336.71 90 586.18 82 336.71 8 249.47 

303. o. O Materiale de natura obiectelor de invent 7 327.25 o.oe 373 494.74 98 921.73 380 821.99 98 921.7' 281 900.26 

Totaldasa3 18 404.2, o.oe 533 081.81 238 845.2, 551486.1( 238845.2, 312 640.81 o.oe 

401. o. O Furnizori 0.00 48 913.77 62 089.44 31 138.53 62 089.44 80 052.30 17 962.86 
401. 4. O REGITA$ IMPEX SRL o.oa 0.00 209.0C 209.00 209.00 209.0C 
401. 12. O DANIFAN ACTIV SRL o.oa 0.00 17 568.00 17 568.00 17 568.00 17 568.00 
401. 17. o FUROACACIA SRL o.oo 0.27 1 570.80 1 570.80 1 570.80 1571.07 0.27 

BALANTA DE VERIFICARE 
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Cont 

401. 20. 

401. 21. 

401. 23. 

401. 24. 

401. 25. 

401. 27. 

401. 32. 

401. 33. 

401. 34. 

401. 35. 

401. 36. 

401. 37. 

401. 39. 

401. 40. 

401. 41. 

401. 42. 

401. 47. 

401. 48. 

401. 49. 

401. 50. 

401. 53. 

401. 54. 

401. 56. 

401. 57. 

401. 58. 

401. 59. 

401. 60. 

401. 61. 

401. 62. 

401. 63. 

401. 64. 

401. 65. 

401. 66. 

Denumire 

OpijSMONI GENERAL COM SRL 

DfrERRA PRESTARI SERVIOI SRl 

O puMISERV GREENWORLD 5RL 

O~UROPEAN BUSINESS MACHINES SRL 

O µ>A DETAIL COM CONSlRUCT SRL 

OfOCA CRIST1AN • GABRIEL PFA 

O~OMSTAL IMEX SRL 

OjNICE & Q.EAA SRL 

ODOIMAN FWRENTINA INlREPRINDERE 
fINDIVIDUAI.A 

otrRANs ELECTRIC SRL 

ol',nvA EI..ECTRIC IMPEX SRl 

O!BALTATESCU NICU PFA 

O~MCSRL 

OiCENTRAL SERVICE INSTAL SRl 

OiCDI SOFTWARE SOLUTIONS SRL 

O~OMVAC COMPANY SA 

OjAMA ANANOAL CONSULTANCY & 
~NAGEMENT SRl 

oicous COM AUMEX S.R.L 

OjRAN RESI.JL TS SRL 

O 11ST KlASS INTERNATIONAL COM S.R.L 

OpvAROL TRAOING SRL 

O p3EOMATTER CONSULTING SRL 

O ~UE FLORENTINA-NICOLETA 
~RSOANA AZICA Al/TOO.IZATA 

O ~OMPETROL DOWNSTREAM SRL 

O~LECTRO ORJG[NAL S.R.L 

o IDEDEMAN SRl 

OjLAFANTANA 

OjADA TRADING SRL 

O jHEDAROM PARTNERS SRI. 

01/\LJTOTRANS R&V SRL 

O µNFO • IT SRL 

OjHANSA- FLEX ROMANIA SRL 

OjoRANGE ROMANIA SA 

401. 67. OjMINERII AGRO SRL 

401. 68. ojsANo NICOLA COM SRL 

BAUINTA OE VERIFICARE 

(C)2017 Omlkron Software Intematlonal 

Debit 

Sold Init~ 
1 Ianuarie 

\ 
I 

Credit 

0.00 131 455.47 

o.oo: o.oo 
0.001 9180.00! 

0.00 3 185.12 

0.00 0.00 

0.00 2 500.00 

0.00 0.001 

0.001 o.oo. 
0.00 9 933.00 

0.00 17 250.00 

0.001 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.001 

0.001 4 913.11 

O.OOi 0.00 

0.00 0.001 

o.oe 0.00, 

0.00; 0.001 

0.00 5 950.00I 

0.00 0.00 

o.oo 2 616.00: 

0.001 4 400.00 

O.OOi 0.00: 

0.00 0.001 

0.00 0.001 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

O.DO 0.001 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.001 

0.00 0.001 

0.00 0.001 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

Rulaje 
luna curenta 

Debit Credit 

116 236.64 19 558.54 

8 800.32 10 540.55 

35 074.96, 25 894.96 

35 357.00! 32 171.88 

7 190.541 11150.57 

59 600.00 57 100.00 

11 715.74 11 715.74 

87 873.00 87 873.00 

9 933.00 0.00 

133 116.73 115 866.73 

156.30 156.30 

32 916.00 42 324.00 

209.00I 209.00 

5 167.23 254.52 

490.88 490.88 

7.301 7.30 

84 180.6( 92 558.20 

2 422.ool 2 422.00 

71 400.0C 71400.00 

309.00 309.00 

2 616.00I 0.00 

4 400.001 0.00 

1 630.00 1 630.00 

82 273.65 98 943.28 

2 050.00 2 050.00 

19 068.771 19 068.77 

8118.02 8 953.69 

11 584.20 11 584.20 

1 084.92 1 084.92 

66 723.30 66 723.30 

13 113.80 14 898.80 

6 218.71 6 218.71 

9 470.47' 10 497.88 

7 140.00 7 140.00 

13 530.00 13 530.00 

) 
Total 

sume cumulate 

Debit Credit 

116 236.64 151 OH.Ol 

8800.32 10 540.55 

35 074.96 35 074.% 

35 357.00, 35 357.00 

7 190.54 11150.57 

59 600.00I 59 600.00 

11 715.74 11 715.74 

87 873.00 87 873.00I 

9 933.00 9 933.00 

133 116.73 133 116.73 

156.30 156.30 

32 916.00 42 324.00 

209.00, 209.0C 

5 167.231 5 167.63 

490.88 490.811 

7.30 7.301 

84 180.60 92 558.20 

2 422.00 2 422.00 

71 400.00 77 350.0C 

309.00 309.0C 

2 616.00! 2 616.00I 

4 400.001 4 400.00 

1 630.00I 1630.00 

82 273.65 98 943.2B 

2 050.00 2 050.00 

19 068.77 19 068.77 

8 118.02 8953.691 

11 584.20 11584.2( 

1 084.92 1 084.92 

66ID.301 66723.30 

13 113.80 14898.801 

6 218.71 6218.71 

9 470.47 10497.81' 

7 140.00 7 140.00 

13 530.00 13S30.00 

Solduri finale 

Debit C~lt 

34 777.371 

l 740.23 

3 960.03 

9 408.00 

0.40, 

8377.601 

5 950.00 

16 669.631 

835.671 

1 785.00I 

1 027.41 



Cont Denumire 

401. 69. O~D-RTSRL 

401. 70. OWW)OCOM SRL 

401. 71. OjsUPERCOM SA 

401. 72. 

401. 73. 

401. 74. 

401. 75. 

401. 76. 

401. n. 
401. 78. 

401. 79. 

401. 80. 

401. 81. 

401. 82. 

opn BIROTICA IMPEX SRL 

o~c DAV GARAGE SRL 

O µBORPHARM PROfESSJONAL SRL 

o IECONET AUTO SRL 

0'5oARE VIDANJ GRUP S.R.L 

O~ SP OiRa-lES SRL 

Otn,DOR A. FLORJAN PERSOANA FIZICA 
~ UTORIZATA 

o!AxIAL PROCON SRL 

O ~AN TOYS IMPEX SRL 

O ţONSQJT-CONSTRJUCTII SRL 

OeETATE COOPERATIVA 
ESTESUGAREASCA MOBILA 51 

APITTRJE 

401. 83. olf<)cus AUDIT SRL 

401. 84. OjANrON!O CONSTRUCT 2004 SRL 

401. 85. O~ SPEED SERV SRL 

401. 86. OlrotJDORCOM SRL 

401. 87. OjGEORGE DAVID VGC SRL 

401. 88. OjsANTA SRL 

401. 89. O~ETAGRO SRL 

401. 90. OioFICIUL NATIONAL AL REGISTRUWI 
p)MERTULUI. 

401. 91. obuMBO EC.R SRI.. 

401. 92. Or,,ASTIF OSG AUTO SRL 

401. 93. O ~ATT AMPER ELECTRIC SRL 

401. 94. OjsAR EXPERT CONSULTING SRL 

401. 95. OjzIMBRUL SECURCTY SRL 

401. 96. O~A TEHNIC SRL 

401. 97. O psrEL OISTRIBUTION SRL 

401. 98. o PAPER GANET INTERCOM SRL 

401. 99. O ~ENIMEX PROO COM SRL 

401. 100. o PBINET AVOCAT IONESCU GABRIEL 

401. 101. O~COPREST SOLUTIONS SRL 

401. 102. OjWOOD CONSTRUCT MXS SRL 

401. 103. Ol5MART ENVIRONMENTAL SOLUTIONS 

BAI.ANTA 0€ VERIFICARE 

(C)2017 Omikron Software lnternatlonal 

Sold lnltla, J 
1 lanuarfe 

Debit Credit 

0.00 0.001 

0.001 0.001 

0.00 0.00 

O.OOi 0.00 

0.001 0.00 

0.00 0.001 

0.00 0.00 

0.00 o.oe 
0.00. 0.001 

0.00 o.~ 

0.00 0.00 

0.00 0.001 

0.00 0.00 

0.001 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.001 

0.00 0.001 

0.00 o.oo 
0.00 0.00 

0.00 O.OOi 

0.001 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.001 

0,00! 0.00 

o.oo, 0.00 

o.oo; O.DOI 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.001 

0.00 0.001 

0.00 0.00 

0.001 o.co 
o.oo: 0.00, 

Rulaje 
luna curenta 

Debit Credit 

167 406.801 168 784.82 

223 619.97 223 619.96 

0.00. 38 532.20 

400.00 400.00 

2 OOO.oe 2 000.00 

3.121 3. 12 

4SO.OC 450.00 

18 976.00 18 976.00 

1 309.00 1309.00 

2 100.00 2 100.00 

6 855.491 6 855.49 

1 155.02 1 155.02 

749484.29 749 484.29 

8 032.501 8 032.50 

D.001 28 560.00 

60.00 60.00 

9 401.97 12 827.35 

49.99 49.99 

16 416.00 16 416.00 

154.83 154.83 

758.631 758.63 

65.001 65.00 

202.14 202.14 

449.35 4419.35 

9 510.48 9 510.48 

0.00 2000.00 

19 178.0'1 38 113.32 

158 270.00 158 270.00 

3 659.2.5 3 659.25 

200.00 200.00 

98.06 98.06 

3 000.001 3 000.00i 

44 999.001 44 999.00 

13 674.2' 141 674.23 

316 968.40 316 968.40 

\ 
Total 1 

sume cumulate Solduri finale 

Debit Credit Debit Credit 

167 406.80 168 784.82 1 378.02 

223 619.97 223 619.96 O.Ol 

0.001 38 532.20 38 532.20 

400.00! 400.001 

2 000.001 2 000.00j 

3.12 3.121 

450.00 450.00I 

18 976.00 18 976.00 

1 309.00 1309.00 

2 100.00· 2 100.00i 

6 855.49 6 855.49 

1 155.02 1 155.02 

749 484.29 749484.29 

8 032.50 8 032.501 

0.00 28 560.00 28 560.00 

60.00 60.00 

9 401.97 12 827.35 3 425.381 

49.99 49.99 

16 416.00 16 416.00 

154.83 154.83 

758.63 758.63, 

65.ool 65.00 

202.14 202. 14 

449.35 449.35 

9 510.418 9510.<18 

0.00 2 000.00 2 000.00 

19178.04 38 113.32 18 935.281 

158 270.00; 158 210.001 

3 659.25 3 659.251 

200.0C 200.001 

98.061 98.06 

3 000.00 3000.00 

44 999.00 44999.00 

13 674.23 14 674.23 1000.00 

316 968.40 316968.40 



Sold lnitlal } Rulaje Total 1 . 
1 Ianuarie luna curenta sume cumulate Soldun finale 

Cont Denumire 

Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit 

:,.R.L. 

401. 104. O "40BREX MIT SRI. 0.00 0.00 10 800.00 10 800.00 10 800.00 10 800.00 

401. 105. O SOOEXO PASS ROMANJA SRL 0.00 0.00 8 011.65 8 011.65 8 011.65 8 011.65 

401. 106. O EURO-AUDIT SERVJCE SRL 0.00 0.00 0.00 136 850.00 0.00 136 850.00 136 850.00 

401. 107. O GEEPAS ELECTRONICS SRL 0.00 0.00 3 500.00 3 500.00 3 500.00 3 500.00 

401. 108. O~T UGHTING PROSPER SRL 0.00 0.00 2 744.00 2 744.00 2 744.00 2 744.00 

401. 109. O „ERONY TRACO S.R.L. 0.00 0.00 900.00 900.00 900.00 900.00 

401. 110. O D&O REAL CONSTRUCT SRL O.OC 0.00 285 590.81 285 590.81 285 590.81 285 590.81 

401. 112. O WHITE WINTER DECORATJONS SRL 0.00 0.00 3 499.0C 3 499.00 3499.00 3499.00 

404. I. O ATIAS MANAGEMENT&CONSUL TJNG 0.00 0.00 94 n4.0(J 94 724.00 94 n1.oo 94 724.00 
ISRL 

404. 3. O P'E SOLl/TION - UTILAJE 0.00 0.00 1 714 047.44 1 714 047.44 1 714 047.44 I 714 047.44 
~ZATESRL 

404. 4. O ANADOLU AUTOMOBIL ROM SRL 0.00 0.00 476 000.00 476 000.00 476 000.00 476 000.00 

404. 5. O Al/TO GENERAL IMA S.R.L o.oa 0.00 248 400.00 248 400.00 248 400.00 248 400.00 

404. 6. Om EOiIPAMENTE S.R.L 0.00 0.00 475 881.00 475 881.00 475 881.00 475 881.00 

404. 7. O ~co lRUCK SERVICES SRL 0.00 0.00 154 708.09 154 708.09 154 708.09 154 708.09 

408. 2. o NICI: & a.EAR SRL o.oo 10 523.oo o.oa -10 523.oo o.oo o.oo 
408. 3. O AMA flNANCIAL CONSULTANCr' & 0.00 6 783.00 0.00 l 594.60 0.00 8 3n.60 8 377.60 

.. ••••~~- ENTSRL 

408. 4. 0'3AJ,..TATESCUNICUPFA 0.00 4830.00 0.00 -1176.00 0.00 3654.00 3654.00 

408. 5. O ~MBRUL SEQJRITY 0.00 0 .00 0.00 11166.96 0.00 11 166.96 11 166.96 

408. 6. O CR!SMONI GENERAL COM SRL 0.00 0.00 0.00 2 150.21 0.00 2 150.21 2 150.21 

4091. O. O •umiz.-deblton pt.cumparari de stocuri 490.58 0.00 90 780.74 91 271.32 91 271.32 91 271.32 

4092. O. O furnizori-debitori plprestari de servic 0.00 0.00 20 122.21 16 416.00 20 122.21 16 416.00 3 706.21 

4093. O. O ~VANSURI ACXJRDATE PT. IMOB. 0.00 0.00 79 599.99 0.00 79 599.99 0.00 79 599.99 
rr.n~a C 

4111. o. O Olentf 199 453.64 0.00 4 361 363.07 4 326 435.19 4 560 816.71 4 326 435.19 234 381.52 

418. I. O ~UNA STEFANESTII DE JOS • FACT. 0.00 0.00 22 053.25 0.00 22 053.25 0.00 22 053.25 
bE INTOCMIT 

419. I. O COM. STEFANESTJI DE JOS· CREDITOR 0.00 0.00 1 154.03 0.00 1 154.03 0.00 1 154.03 

421. O. O Personal-salarii Oal'Orate 0.00 24 035.00 1 308 484.00 1330830.00 1 308 484.00 1354865.00 46 381.00 

423. O. O Personal-aJut.mater.datorate 0.00 0.00 29 236.00 29 236.00 29 236.00 29 236.00 

425. O. O ~vansuri Acordate Personalului 0.00 0.00 330 820.00 330 820.00 330 820.00 330 820.00 

427. O. O Retin.din Remun.dator.tertilor 0.00 1106.00 17 211.00 24 083.00 17 211.00 25189.00 7 978.00 

4281. 1. O GARANTJE ION ELISABETA · CNP o.oa 1 062.00 0.00 0.00 0.00 1 062.00 1 062 .. 00 
2820822420069 

4281. 2. O GARANTIE MAN GEANA MARJA • CNP: 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00 700.00 700.00 
2690425240021 

4282. I. o Alte Creante ln Leg.cu Persan - SOLD o.oo o.oo o.oa o.oo o .oa o.oo 

8Au\NTA DE VERIFICARE 
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Cont Denu111lre 

~ITOR542 

4313. 2. O ~ond concedii medicale 0.85% 

4315. O. Olcontributia de i!Sigurari sodale (CAS) 

4316. O. oţonbibutia de aslgurari sociale de 
lsanatate (CASS) 

436. 2. OIContrlbutJa asiguratorie pentru munca 

4382. l. op, suportat FNUASS 

441. O. O~mpozit pe J:l'Ofil/venlt 

4423. o. o trvA de plata 

4424. o. O trvA de reruperat 

4'126. o. otrvA Deductibila 

4426. 9. OtrvA NEDEDUCTIBIL 

4427. O. otrvA c.olectata 

4428. O. OflvA neexlgib~ 

4428. 1. O trvA la lncasare achlzitli 

444. O. O~mpozlt pe salarii 

446. 1. O~MPOZIT MO. DE TRANSPORT 

456. O. O peco.cu Asoc.privind Capitalul 

461. 1. OPfBITORI DIVERS! - COM. 
~ANESTll 0€ JOS 

462. 1. O~~EDITOR 542 - NAZARIAN 

471. O. O!Cheltinreglstrate In Avans 

471. 2. Op!. INREGISTRATE IN AVNIS- RCA 

471. 3. OicH JNRfGISTRATE !N AVPl6 -
lsfRVJOI ASISTENTA 

473. o. olsume In curs De Oarificare 

Totaldau4 

5121. I. O~FFEJSEN CONT OJRENT 

5121. 2. Op)NT CARD RAIFFEISEN 

5121. 3. oţonturi TREZORERIE 

5121. 4. OAA!FFEISEN CONT DEPUNERE CAPITAL 

5125. 1. 01,uME IN CURS DE DECONTARE 
tfAANSFER NUMERAR 

5125. 2. O l,uME IN OJRS DE DECONTARE -
pEDEMAN 

5125. 3. O jsUME IN OJRS DE DECONTARE -
ţARBOGAZ 

5125. 4. O~ume In Curs De Decontare - ARTIMA 

BALANTA DE VERIFICARE 
{C)2017 Omikron Software Intemational 

Sold lnltl. ) 
1 Ianuarie 

Debit Credit 

6.00 0.00 
O.OOi 19 786.001 

0.00 7 910.00 

0.00 l 780.00 

8 743.00 0.00 

16 092.001 0.00 

0.00 63 795.09! 

0.00 0.00, 

o.oo, 0.001 

0.001 0.001 

0.00 0.00 

2 763.14 0.00 

5 029.22 0.00 

0.00 4 679.00 

o.oo: 0.00 

0.00 0.001 

0.00 0.001 

0.00 0.00 

222.60 0.00 

155.64 0.00 

0.00 o.o~ 

0.00 0.00 

232 956.02 386 585.83 

84 976.04 0.00 

3 370.54 o.oo, 
716.21 0.00 

s 413.00I 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.001 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

Rulaje 
luna curenta 

Debit Credit 

0.00, 0.00 

275 654.00I 331 139.00 

108 352.001 130 001.00 

24 519.00 29 345.00 

18 285.00 4 002.00 

0.00 39 157.00 

261 558.87, 197 763.78 

422 918.76 24 506.871 

921507.161 921 507.16 

7 827.821 7 827.82 

696 352.18 696 352.18 

700.73 3 521.12 

52 482.81 51 755.38 

63631.00i 78 070.00 

183.00 183.00 

5 000000.00 S OOO 000.00 

4 789.92 4 789.92 

0.001 o.oo 

o.oa 222.60 

168.63 211.60 

1 524.05 2n.10 

123 347.52 123 347.52 

20 534955.6 20 100 191.80 

3 138 527.881 3 011 564.291 

87 626.92 90 684.34 

4 298 938.38 4 067 461.60 

5 040 574.05 3 870 499.64 

50 000.00 50000.00 

283.94; 283.94 

118.841 118.84 

64.70 64.70 

\_ 

Total 1 

sume cumulate 

Debit Credit 

6.00 0.00 

275 654.00 350 925.00 

108 352.00 137 911.CXJI 

24 519.00 31 125.00 

27 028.00 4 002.00 

16 092.00 39157.00 

261558.87 261 558.87 

422 918.76 24 506.87 

921 507.161 921507.16 

7 827.82 7 827.82 

696 352.181 696 352.l~ 

3463.871 3 521.12, 

57 512.03 51 755.38 

63 631.00 82 749.00 

183.00 183.00 

5 OOO 000.00 5 OOO 000.00, 

4 789.92 4 789.92 

0.00 0.001 

222.60i 222.60 

324.47 211.60 

1 524.05 277.101 

123 347.52 123 347.52 

20 767 911.6: 20566m.63 

3 223 503.921 3 011 564.29 

90 997.46 90 684.34 

4 299 654.591 4 067 461.60 

S 048 987.05 3 870 499.641 

50 000.00 50000.00 

283.94 283.94 

118.84 118.84 

64.70, 64.70 

Solduri finale 

Debit Credit 

6.00 

75 271.00 

29 559.00 

6 606.00 

23 026.00i 

23 065.00 

398 411.891 

57.25 

5 756.65 

19 118.00i 

112.87 

1246.95 

769 455.37 568 321.31 

211939.63 

313.12 

232 192.99 

1 178 487.41 

/ 
I 



Sold lnlti. ) Rulaje Total 1 

1 Ianuarie luna a,renta sume cumulate Solduri finale 
Cont Denumire 

Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit 

5125. 5. o !Sume In curs De Decontare - 0.00 o.oo 490.78 490.78 490.78 490.711 
ROMPETROL DOWNSTREAM 

5311. O. O tasa ln lei 13 273.08 o.oo 733 258.03 733 206.70 746 531.11 733 206.70 13 324.41 

5328 . O. O Alte Valori 0.00 0.00 7 970.00 7 970.00 7 970.00 7 970,00 

542. I. O IAVANS OE TREZORERIE • UUAN MIHAI 0.00 0.00 20 758.75 20 758.75 20 758.75 20 758.75 

542. 2. O ~VANS OE TREZORERIE· IORGULESCU 0.00 0.00 505.60 505.60 505.60 505.60 
~NA 

542. 3. O AVANS DE TREZORERIE - MANEA ION 0.00 0.00 4 217.78 4 217.78 4 217.78 4 217.78 

542. 4. O AVANS DE TREZORERIE - ION 0.00 0.00 300.00 300.00 300.00 300.00 
USABETA 

542. 5. O ~VANS DE TREZORERIE - NAZARIAN 0.00 o.oa 12 909.23 8 219.17 12 909.23 8 219.17 4 690.06 
IAATIJR 

542. 6. O AVANSURI OE TREZORERIE- STANCIU 0.00 0.00 27 801.92 27 801.92 27 801.92 27 801.92 
NICOLAE 

542. 7. O AVANSURI OE TREZORERIE· 0.00 0.00 690.0C 690.00 690.00 690.00 
DUMITRACHE CRISTIAN 

542. 8. O fWAN5URI· OE TREZORERIE • VASILE 0.00 0.00 3 045.08 3 045.08 3 045.08 3 045.08 
OANUT 

581. O. o Viramente Interne 0.00 0.00 3 799 923.97 3 799 923.97 3 799 923.97 3 799 923.97 

Toblf dma 5 110 748.8, o.oe 17 228 005.S!i 15 fH7 i.>7.lC 17 338 754.T. 15 697 al7.1C 1640947.62 0.00 

6021. 2. O ~elt.ru mat.auxiliare · SPATII VERZI 0.00 0.00 410.03 410.03 410.03 410.03 

6021. 3. O thelt.ru mat.auXiliare - O.DO 0.00 49 327.87 49 327.87 49 327.87 49 327.87 
CURATENlf/REPARAllI 

6021. 4. O Cheltru mat.auxiliare· DESZAPEZIRE O.DO 0.00 7 848.88 7 848.88 7 848.88 7 848.88 

6022. 3. O 01 COMBUSTIBIL VIDANJARE 0.00 0.00 25 520.46 25 520.46 25 520.46 25 520.46 

6022. 4. O Pi COMBUSTIBIL SPATll VERZI 0.00 0.00 15 925.11 15 925.11 15 925.11 15 925.11 

6022. 5. O CH COMBUSTIBIL ADMINISTRATIV 0.00 0.00 62.99 62 .. 99 62.99 62.9S 

6022. 8. O HELTUIEU COMBUSTIBIL O.DO 0.00 74.96 74.96 74.96 74.96 
NEOEOUCTIB!L - ADMINlSTRATIV 

6022. 9. O PiELTUIEU COMBUSTIBIL 0.00 0.00 30 867.29 30 867.29 30 867.29 30 867.29 
NEDEDUCTIBILE VIDANJARE 

6022. 10. O CH COMBUSTIBIL NEDEDUC11BIL 0.00 0.00 19 232.12 19 232.12 19 232.12 19 232.12 
~A111 VERZI 

6024. 2. O PIESE DE SCHIMB TRACTOR 0.00 0.00 29 920.02 29 920.02 29 920.02 29 920.02 

6024. 3. O OE. T. CU PIESE DE SCHIMB TRIMER 0.00 0.00 2 320.01 2 320.01 2 320.01 2 320.01 

6024. 4. O CHEL. CU PIESE DE SCHIMB DRWBA 0.00 0.00 943.80 943.80 943.80 943.80 

6024. 4. 9PfEL CU PIESE DE SOilMB DRUJBA • o.oa 0.00 760.00 760.00 760.00 760.00 
NEOEDUCllBILE 

6024. s. O CHELTCUPIESELEDE SOflMBDAC!A 0.00 o.oa 4511.64 4511.64 4 511.64 4511.64 
OGAN 

6028. o. o Chelt.cu alte matconsumabile o.oa o.oo 1 497.16 1 497.16 1 497.16 1497.16 

BAI.ANTA Of Vl:IUFICARf 
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Sold lnltla J 
Cont Denumire 

1 Ianuarie 

Debit Credit 

6028. 1. Ori!LT. QJ ALTE MAT CONSUMABILE· 0.00 0.00 

6028. 2. oiCHaT. QJ ALTE MAT CONSUMABILE· 
l5PATIJ VERZI 

o.ooi 0.001 

6028. 3. OpiELT. QJ ALTE MAT CONSUMABILE· 
p)RATENIE/REPARATII 

0.001 0.00 

6028. 4. OpiELT. QJ ALTE MAT CONSUMA8Il.E • 
fvlDANJARE 

0.001 0.00 

603. o. op cu obiectele de inventar 0.00 0.001 

603. 1. op cu obiectele de Inventar - ADM 0.00 0.00 

603. 2. opi OJ obiectele de Inventar - SPAlll 
t"JERZI 

0.00 0.00 

603. 3. O jCh OJ obiectele de inventar • 
PJRATENIE/REPARATII 

0.00 0.00 

603. 4. op OJ obiectele de Inventar -
PESZAPEZIRE 

0.00 0.00 

603. 5. Op OJ obiectele de Inventar -
fvlDANJARE 

0.001 0.00; 

604. 1. Opi QJ CONSUMAB!LfLf DE BIROU O.DO 0.001 

604. 2. Op-ELT. QJ MATER. NESTOCATE 
jADM!NISTRATIV 

0.00 0.00 

604. 3. Opt QJ MATER. CONUMABILE 
~TENIE 51 RfPARATII 

0.00, 0.00: 

604. 4. ot;~TER. CDNSUMA81lE SPAlll 0.00 0.00 

604. 5. Ojc:H QJ MATER.C0NSUMA8ILE 
jvJOANJARf 

0.00 0.001 

605. 1. Opelt cu energie,apa, gaze • AOM 0.00 0.001 

605. 2. o~: cu energie,apa, gaze - SPATII 0.00 0.00 

609. O. O~DUCERI PRIMITE O.OO! 0.00 
611. 3. O~ARATll TRIMERE 0.00 0.00 

611. 4. OpiELT. RfPARAlll BULOOEXCAVATOR 0.00 0.00 

611. 5. OPifl.T REPARATII MOTOCOASA 0.001 0.00 

611. 6. OpiELT REPARATIITRACTOR 0.00 0.001 

611. 7. OţHELT. REPARATll V!DANJA 0.001 0.001 

611. 9. OPiB.T. DE INTRETINERE 51 REPARATll 0.00 0.001 
CURATENIE/REPARATII 

Rulaje 
tuna curenta 

Debit Credit 

18 968.24 18 968.24 

17 184.23 17 184.23 

44 653.681 44 653.68 

33.401 33.40 

4 163.44 4 163.44 

6 115.51 6 115.51 

25 979.78 25 979.78 

53 608.83 53 608.83 

3 828.371 3 828.37 

5 225.SOi 5 225.80 

512.681 512.68 

263.11 263.11 

13 393.28 13 393.28, 

578.581 578.58 

225.951 225.95 

917.19 917.19 

40.43 40.43 

-168.85 · 168.85 

4 909.25 4 909.25 

225.00, 225.00 

726.05 726.05 

12 600.0~ 12 600.08 

1311.721 1 311.72 

2 100.00 2 100.00 

\ 
Tot.al / 

sunie cumulate 

Debit Credit 

18 968.24 18 968.24 

17 184.23 17 184.23 

44 653.68 44 653.68 

33.401 33.401 

4 163.44 4 163.44 

6 115.51 6 115.51 

25 979.78 25 979.78 

53 608.831 53608.83 

3 828.371 3 828.371 

5 225.80 5 225.801 

512.681 512.68 

263.11 263.11 

13 393.28 13 393.281 

578.58 578.58 

225.95 225.95 

917.19 917.191 

40.43 40.43 

·168.85 · 168.85 

4 909.25 4 909.25 

225.00 225.00 

726.051 726.05 

12 600.08 12 600.08 

l 311.72 l 311.721 

2 100.00 2100.00 

6 12. 2. OPiIRIE UTILAJE SPATII VERZI I o.ool 0.001 27 394.961 27 394.961 27 394.961 27 394.96 

Solduri finale 

Debit Credit 

612. 3. O IRIE UTILAJE CURATENIE 51 0.00 0.00 25 550.00 25 550.00 25 550.00 25 550.00 j 
REPARATII I 

612. 4. O IRIE GHIRLANDE LUMINOASE 0.00 0.00 115 000.00 115 000.00 115 000.00 115 000.00 

BALANTA Of VERIFICARE 
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SOid lnltlal Rulaje Total Sold ri finale 
1 Ianuarie lullil curenta sume cumulate u 

Cont Denumire 

Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit 

613. 1. O PRIMA DE ASIGURARI -NEDEDUCTIBILA O.CO 0.00 843.35 843.35 843.35 843.35 

613. 2. O PRIMA DE AS!GURARI UTILAJE 0.00 0.00 1 295.47 1 295.47 1 295.47 1 295.47 

621. 1. O CH. INDEMNIZATIE CTR. MANDAT o.oa O.DO 59 094.00 59 094.00 59 094.00 59 094.00 

622. O. O i:h.priv.mmlsion.si Onorariile O.CO O.DO 244.00 244.00 244.00 244.00 

623. 1. O Oi PROTOCOL AOMINISlRATIV 0.00 0.00 3 967.42 3 967.42 3 967.42 3 967.42 

624. 1. O CHRTUIEU TRANSPORT BUNURI - 0.00 0.00 984.04 984.04 984.04 984.04 
OJRATENIE/REPARATII 

626. 1. O CHEL TELEFONIE MOBILA 0.00 0.00 6 379.83 6 379.83 6 379.83 6 379.83 

626. 2. O PiELTUIEU POSTALE 0.00 o.oa 46.71 46.71 46.71 46.71 

627, O. O ~hett. seiv.bancare si aSlmNate O.CO 0.00 9 819.96 9 819.96 9 819.96 9 819.96 

62& 1. O PRESTARI SERVIOJ 0.00 O.CO -18 990.n -18 990.72 -18 990.72 -18990.72 

628. 2. O PRESTARI SERVlCJI VIDANJARE 0.00 o.oa 53 859.00 53 859.00 53 859.00 53 859.00 

628. 4. O PRESTARJ SERVICI ADMINISTRATIV 0.00 0.00 328 149.01 328 149.01 328 149.01 328 149.01 

628. 5, O~RESTARI SERVICII SPATII VERZI o.oa 0.00 3 559.11 3 559.11 3 559.11 3 559.11 

628. 6. O PRESTARI SERV!Cll 0.00 o.oa 184 740.70 184 740.70 184 740.70 184 740.70 
CURATENIE/REPARATII 

628. 7. O PRESTARI SERVICII DESZAPEZIRE 0.00 0.00 56 070.00 56 070.00 56 070.0C 56 070.00 

628. 10. O PRfSTARJ SERVICII - CANAL ANIF 0.00 o.oa 621 606.61 621 606.61 621 606.61 621 606.61 

628. 11. O PRESTARI SERVICII - REPARATII 0.00 0.00 285 590.81 285 590.81 285 590.81 285 590.81 
[T'EREN 

635. 1. O DN TAXE o.oa 0.00 91.0C 91.00 91.00 91.00 

635. 2. O CHELT. TAXE PRJMARIE 0.00 O.DO 569.0C 569.00 569.00 569.00 

635. 3. O TAXA CERTIFICAT CONSTATATOR 0.00 0.00 65.0C 65.00 65.00 65.00 

641. O. O i:h,a, Remuneratille Personalul 0.00 0.00 24 829.00 24 829.00 24 829.00 2~ 829.00 

641. 1. O Pi.ai Remuneratiile Personalul - 0.00 0.00 285 309.00 285 309.00 285 309.00 285 309.0C 
io\OMINISTRATN 

641. 2. o Ch.ru Remuneratiile Personalul - o.oo 0.00 255 326.00 255 326.00 255 326.00 255 326.00 
CURATENIE INSTllUT11 

641. 3. O P,.a, Remuneratiile Personalul - SPATII 0.00 0.00 587 796.00 587 796.00 587 796.00 587 796.00 
VERZI 

641. 4. O Ch.ru Remuneratile Personalul - 0.00 0.00 103 737.00 103 737.00 103 737.00 103 737.00 
VIDANJARE 

6422. 1. O Of OJ TICHETELE OE MASA ACORDATE 0.00 O.DO 1 OOO.DO 1 000.00 1 000.00 1 000.00 
$ALARIATILOR - ADM 

6422. 2. O Oi TICHETE A<XlRDATE SALARIATILOR O.DO O.DO 2 370.00 2 370.00 2 370.00 2 370.00 
CURATENIE/REPARATII 

6422. 3. O CH TICHETE ACORDATE SAlARIATILOR o.oa 0.00 4 OOO.DO 4 000.00 4 OOO.DO 4000.00 
SPATII VERZI 

6422. 4. O tH TICHETE ACORDATE SAl.ARIATILOR o.oa O.DO 600.00 600.00 600.00 600.00 
VIDANJARE 

6451. O. O Cheltuieli Privind Cils-unitate 0.00 0.00 482.00 482.00 482.00 482.00 

BAIANTA DE 1/ERIACARE 
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Sold initio .J Rulaje Total 
Solduri finale 1 Ianuarie luna curenta sume cumulate Cont Denumire 

Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit 

6453. o. O k:ontrib.unitatii la sanatate 0.00 o.oe 193.0( 193.00 193.00 193.00 
6458. 1. 1 pi QJ AJUTOR IN NATURA/BANI - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ADM 

6458. 1. 2i(H QJ AJUTOR IN NATURA/BANI - 0.00 
:cuRATENIE SI REPARATU 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6458. 1. 3 CH CU AJUTOR IN NATURA /BANI - 0.00 o.oe o.oa O.DO 0.00 o.oe 
!SPATII VERZI 

6458. 1. 4 CH CU AJUTOR IN NATURA /BANI • 0.00 o.oe o.oo 0.00 0.00 0.00 
VIDANJARE 

646. 1. O Cheltuieli privind contributia asiguratorie 0.00 o.oa 7 985.00 7 985.00 7 985.00 7 985.00 
pentru munca - ADMINISTRATIV 

646. 2. O Cheltuieli privind contributia asiguratorie O.DO 0.00 5 602.00 5 602.00 5 602.00 S 602.00 
pentru munca • CURATENIE INSTTTUTII 

646. 3. O !Cheltuieli privind contributia asiguratorie 0.00 o.oe 13 478.00 13 478.00 13 478.00 13 478.0C 
pentru munca • SPATII VERZI 

646. 4. O Cheltuieli privind contributia asiguratorie 0.00 o.oa 2 280.00 2 280.00 2 280.00 2 280.00 
pentru munca - VIDANJARE 

6581. o. O bespagubiri,amenzi,penalitati 0.00 o.oe 41 054.33 41 054.33 41 054.33 41 054.33 
6588. 2. O !Alte chelt.de exploatare o.oe o.oe 4 020.66 4 020.66 4 020.6! 4 020.66 
6811. o. O P,.de Expl.priv.amort.imobiliz 0.00 o.oa 122.00 122.00 122.00 122.00 
6811. I. O P,.de Expl.priv.amort.imobiliz - ADM 0.00 o.oe 8 784.01 8 784.01 8 784.01 8 784.01 
6811. 2. O ICh.de Expl.priv.amort.imobiliz - SPATII 0.00 

!VERZI 
0.00 18 294.29 18 294.29 18 294.29 18 294.29 

6811. 3. O Cil.de Expl.priv.amort.imobiliz- 0.00 0.00 68.52 68.52 68.52 68.52 
CURATENIE SI REPARATII 

6811. 4. O h.de Expl.priv.amort.imobiliz • 0.00 
IVIDANJARE 

o.oa 38 742.60 38 742.60 38 742.60 38 742.60 

6811. 5. O :C:h.de Expl.priv.amort.imobiliz - 0.00 
DESZAPEZIRE 

0.00 222.25 222.25 222.25 222.25 

691. o. O h.cu Impozitul Pe Profit 0.00 0.00 39 157.00 39 157.00 39 157.0( 39 157.00 

Total clasa 6 El.EX o.oe 3 618000.0l 3 618000.01 3 618000.0l 3 618000.0l o.oe o.oe 
704. I. O IVenit.din Lucr.VIDANJARE PF 0.00 0.00 449 277.43 449 277.43 449 277.43 449 277.43 
704. 2. O !Venit.din Lucr.VIDANJARE PJ O.DO 0.00 135 430.00 135430.00 135 430.00 135 430.00 
704. 3. O !Venit.din Lucr.PF 0.00 o.oe 1 295.00 1 295.00 1 295.00 1295.0( 
704. 4. O IVenit.din spatii verzi 0.00 o.oe 1 242 996.85 1 242 996.85 l 242 996.85 1 242 996.85 
704. 5. OjVENJTURI CURATENIE SI REPARATII 0.00 0.00 947 498.70 947 498.70 947 498.70 947 498.70 
704. 8. O !VENITURI DESZAPEZIRE o.oo 0.00 141 773.23 141 773.23 141 773.23 141 773.23 
704. 06. O !Venituri decolmatare CANAL ANIF 0.00 O.DO 732 531.89 732 531.89 732 531.89 732 531.89 
741. o. O IVenit.din Subventii De Exploat 0.00 0.00 27 950.00 27 950.00 27 950.00 27 950.00 

7588. o. O itllte venituri din exploatare 0.00 O.DO 59 840.00 59 840.00 59 840.00 59 840.00 
766. o. O Venituri Din Dobinzi 0.00 0.00 27.62 27.62 27.62 27.62 

6ALANTA Dl; VERIFICARE 
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Cont Denumire 

768. o. o Alte Venituri Financiare 

TobldaA7 

TOTAL GENERAL 

Intocmiţ 

C.O~,L SE-F 
ÎO (l Gv~c,v {tv.~IVA;-

.4-
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Sold lnltla. Rulaje Total 
1 Ianuarie luna curenta sume cumulate 

Debit Credit Debit Credit Debit Credit 

0.00 0.00 49.36 49.36 49.36 49.36 

o.oe: 0.00 3 738670.0E 3 738 670.0E 3 738 670.01: 3 738670.0f 

851 109.7E 851 109.7S 59 563 301.61 59 563 301.65 60 4 14 411.43 60 414 411.4~ 

pt, H ~Î~ ~ îDv\..- '4-·,YLf<:..f~ 6-uVEM1-

f/\l A 't,--Pt f\'\A-w &vrui/\.. 

I 

/ ~ 

Solduri finale 

Debit Credit 

O.IX o.oe 

6 207 865.59 6 207 865.S~ 

Verificat, 
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• Venituri, cheltuieli. rezultat extraordinar 
• Rezultatul brut - profit 
• Impozitul pe profit (16%) 
• Rezultatul net - profit 

o 
159.827 
-39. 157 
120.670 

Contul de profit şi pierdere reflectă astfe fidel , sub toate aspectele semnificative, 
veniturile, cheltuielile ş i rezultatele aferente activităţi lor de exploatare şi financiare ale 
perioadei raportate pentru care sunt supuse aprobării. 

Prin mmare, propunerea de repartizare a profitului în conformitate cu prevederile 
art. 1 din OG nr. 64/ 2001 se prezintă astfe l: 

• Pierdere contabilă de acoperit (anterior) 
• Profit net de repartizat 
• Rezerve legale 
• Acoperirea pierderii contabile precedente 
• Pierdere contabi lă de acoperit (ulterior) 

Astfel, având în vedere prevederile: 

(168.653) 
120.670 
(7.991) 

(1 12.679) 
(55 .974) 

1. Legii nr. 31/ 1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
2. Legii contabilităţii nr. 82/ 1991, republicată; 
3. OUG nr. 57/ 201 9 privind Codul administrativ: 
4. Ordonanţei de Guvern nr. 64/ 2001 privind repartizarea profitului la 

soc ietăţilenaţional e. companiile naţionaleşisocietăţile comerciale cu capital 
integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome; 

5. OUG nr. 48/ 2020 privind unele măsuri fi scale prin care a fost amânat termenul 
de depunere a s ituaţiilor financiare întocmite la 31. 12.2019 până la data de 
31.07.2020; 

6. OMFP nr. 3781 /23.12.2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea ş i 

depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale 
operatorilor economici la unităţile teritoriale ale MFP şi pentru reglementarea 
unor aspecte contabile, 

propun adoptarea unei hotărâri de consil iu local privindaprobarea situaţiilor 

financiare statutare întocmite la data de 31.12.2019 de către Societatea Gospodărie 

Ştefăneşti SRL precum şi repa1iizarca profitului pe destinaţii în conformi tate cu prevederile 
legale. 

PRIMAR, 
ŞTEFAN IONEL R 



COMPARTIMENT CONTABILITATE 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Primăria comunei Ştefaneş fo ~ ~ • c • 1 

Nr .. J.~J~_................... . 
ZL„!5..i _uma..O :ţ An..~JO 

Societatea Gospodărie Ştefăneşti SRL este persoană juridică română, constituită ca 
SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITA TĂ, care îşi desfăşoară activitatea în 
conformitate cu prevederile actului constitutiv şi al legislaţiei române, specifice în vigoare. 

Principalul domeniu de activitate al Societăţii este de a presta servicii de 
administraţie publică şi apărare. asigurări sociale din sistemul public, având ca obiect 
principal de activitate prestarea de servicii de administraţie publică generală. 

Societatea funcţionează având la dispoziţie. în acest moment, un capital socia l total 
de 5.410.000 lei, integral subscris şi vărsat de către Asociat, în numerar, acesta fiind împărţit 
în 541.000 de părţi sociale. cu o valoare nominală de 1 O lei fiecare. Păt1ile sociale astfel 
constituite aparţin Asociatului Unic, Primăria Ştefăneştii de Jos, Ilfov, reprezentată prin 
Consiliul Local al Comunei Ştefăneştii de Jos. 

Societatea îşidesfăşoară activitatea în condiţii de continuitate. În acest sens, situaţiile 
financiare anuale conţin şi declaraţia Administratorului în conformitate cu prevederile art. 30 
din Legea contabilităţii nr. 82/ 1991. Societatea nu are puncte de lucru sau alte sedii 
secundare care să fie înfiinţate şi/ sau declarate. 

Situaţiile financiare statutare anuale sunt compuse din: 
1. Raportul de Gestiune al administratorului la 31.12.2019; 
2. Raportările contabile anuale (Bilanţul, Contul de profit şi pierdere, Situaţia 

modificării capitalurilor proprii, Situaţia fluxurilor de trezorerie, notele 
explicative) şi balanţa care a stat la baza întocmirii acestora; 

3. Raportul de audit statutar. 
Organizarea şi conducerea contabilităţii a fost realizată în conformitate cu 

prevederil e Legii contabilităţii nr. 82/ 1991. republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. Au fost respectate astfel prevederile din OMFP 1802/ 2014 pentru aprobarea 
reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale, precum şi OMFP 
nr. 3781/23.12.2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor 
financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile 
teritoriale ale MFP ş i pentru reglementarea unor aspecte contabile coroborate cu cele ale 
OUG nr. 48/ 2020 privind unele măsuri fiscale prin care a fost amânat termenul de depunere 
a si tuaţiilor financiare întocmite la 3 1.12.2019 până la data de 31.07.2020. 

Propunerea de repaitizare a profitului respectă prevederile art. 1 din OG nr. 64/ 2001, 
respectiv de constituire a rezervei legale ş i de acoperire a pierderii contabile reportate. 

Societatea a funcţionat în conformitate cu statutul şi obiectul său de activitate. 
Elementele din situaţiile financiare corespund cu datele înregistrate în contabilitate ş i 

prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative, situaţia financiară şi poziţia 

Societăţii.Societatea este plătitoare de TV A ş i impozit pe profit. 
Având în vedere prevederile att. 129, alin. (2), li t. a) - c) din OUG nr. 57/ 2019 

privind Codul administrativ, propun aprobarea unei hotărâri de consiliu local privind 
aprobarea situaţiilor financiare statutare întocmite la 31. 12.2019 de către Societatea 
Gospodărie Ştefăneşti SRL. 

!>R~NSILIER 
!IT_AN LUMINIŢA 



AVIZUL COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL 

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, 

buget_ - finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, 
agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii ş i comerţ, s-a 
întrunit în şedinţa de lucru în ziua de 28.07.2020şi a supus analizei sale 
proiectul de hotărâre privind aprobarea s ituaţiilor financiare statutare întocmite 
la 31.12.2019 de către Societatea Gospodărie Ştefăneşti SRL. 

Analizând proiectul de hotărâre în relaţie cu prevederile din OUG nr. 57 I 
2019 privind Codul administrativ şiLegea nr. 227 /2015, privind Codul Fiscal, 
cu modificările şi completările ulterioare, considerăm că îndeplineşte criteriile 
de oportunitate. 

Ca urmare, fiind îndeplinite condiţiile legale în domeniu, avizăm 

favorabil proiectul de hotărâre. 

PREŞEDINTE COMISIE, 

PETRICĂ ION 



AVIZUL COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL 

Comisia pentru administraţie publică locală, juridică si de apărare a 
ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, s-a întrunit în şedinţa de 
lucru în ziua de 28.07.2020 şi a supus analizei sale proiectul de hotărâre 

privind aprobarea situaţii lor financiare statutare întocmite la 31.12.2019 de 
către Societatea Gospodărie Ştefăneşti SRL. 

Analizând proiectul de hotărâre în relaţie cu prevederile din OUG nr. 57 / 
2019 privind Codul administrativ şiLegeanr. 227/2015, privind Codul Fiscal, 
cu modificările şi completările ulterioare, considerăm că îndeplineşte criteriile 
de oportunitate. 

Ca urmare, fiind îndeplinite condiţiile legale în domeniu, avizăm 

favorabil proiectul de hotărâre. 

PREŞEDINTE COMISIE, 

CHIRU IONEL 



AVIZUL COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL 

Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi 
sportive, agrement şi turism, s-a întrunit în şedinţa de lucru în ziua de 
28.07.2020 şi a supus analizei sale proiectul de hotărâre privind aprobarea 
situatiilor financiare statutare întocmite la 31.12.2019 de către Societatea 

' 
Gospodărie Ştefăneşti SRL. 

Analizând proiectul de hotărâre în relaţie cu prevederile din OUG nr. 57 / 
2019 privind Codul administrativ şiLegea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, 
cu modificările şi completările ulterioare, considerăm că îndeplineşte criteriile 
de oportunitate. 

Ca urmare, fiind îndeplinite condiţiile legale în domeniu, avizăm 

favorabil proiectul de hotărâre. 

PREŞEDINTE COMISIE 

GHEORGHE CRISTIAN 


