
ROMÂNIA 

JUDEȚUL ILFOV 

COMUNA ȘTEFĂNEȘTII DE JOS 

CONSILIUL LOCAL 
 

H O T Ă R Â R E A NR. 63/ 28.07.2020 

de aprobare a situațiilor financiare statutare întocmite la data de 31.12.2019   

de către Societatea Gospodărie Ștefănești SRL 

 

Consiliul Local al comunei Ștefăneștii de Jos, Județul Ilfov, 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive a primarului; 

- Raportul de specialitate al Compartimentului Contabilitate; 

- Nota de fundamentare a societății Gospodărie Ștefănești SRL; 

- Avizul comisiilor de specialitate, 

Precum și 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. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art. 19 din Legea contabilității nr. 82/ 1991, republicată; 

- art. 1 din OG nr. 64/ 2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, 

companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, 

precum și la regiile autonome; 

- OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile 

financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate; 

- OUG nr. 48/ 2020 privind unele măsuri fiscale prin care a fost amânat termenul de 

depunere a situațiilor financiare întocmite la 31.12.2019 până la data de 31.07.2020; 

- OMFP nr. 3781/23.12.2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și 

depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale 

operatorilor economici la unitățile teritoriale ale MFP și pentru reglementarea unor 

aspecte contabile, 

In temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art. 1 Se aprobă situațiile financiare statutare ale Societății Gospodărie Ștefănești SRL 

(”Societatea”) aferente exercițiului financiar încheiat la 31.12.2019 în forma și având 

conținutul prezentate în anexă la prezenta. 

Art. 2 Conform prevederilor legale și monografiei contabile aferente, se aprobă repartizarea 

profitului net având ca destinație rezervele legale și acoperirea pierderii contabile reportate 

din perioadele anterioare. 

Art. 3 Se împuternicește Administratorul – Director General al Societății pentru identificarea 

și accesarea de oportunități de finanțare în vederea asigurării fluxurilor operaționale de 

numerar. 

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

 

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,                                      CONTRASEMNEAZĂ,          

                                                 SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

         GAFTON Corina Andreea 

 

 

Consilieri prezenți: _12__    la ședința ordinară din 28.07.2020 

Cu un număr de __8___ voturi “pentru” din 12 consilieri in funcție 

Cu un număr de __2___ voturi “împotrivă” din 12 consilieri in funcție 

Cu un număr de __2___ voturi “abținere” din 12 consilieri in funcție 
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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 



F30 - pag. 2 

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 




