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C od 10 la data de 31.12.2015 - le i-
Denumirea elementului Nr. Sold la:

rd.
01.01.2015 31.12.2015

A B 1 2
A. / CTIV E IM O BILIZATE

IK OBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290) 01

ii. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231 
-235+4093-281-291-2931-2935) 02 1.678.970 1.395.712

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261 +262+263+265+266+267* - 296* ) 03
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) 04 1.678.970 1.395.712

E . A CTIV E C IRCULAN TE

1. SCOCURI (Ct.301 +302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331 +332+341 +345 
- 346+347+Ă348+351 +354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091 - 
391 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)

05 124.398 224.268

I.CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an 
L ebuie prezentate separat pentru fiecare element)
i i ,767*-296*+4092+411 +413+418+425+4282+431 **+437**+4382+441 **+4424+din 

--428**+444*'+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461 +4662 
-473** - 491 -495-496+5187)

06 221.466 135.134

1 INVESTIŢII PE TERMEN SCURT
( t.5C1+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598) 07

IV. CASAŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542) 08 1.263.682 2.112.615
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) 09 1.609.546 2.472.017

C. CH ELTU IELI ÎN AVAN S (ct. 471) (rd .11 + 12) 10 5.800
Si me de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471 *) 11 5.800
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*) 12

DATORII: SU M ELE CARE TR EBU IE  PLĂ TITE ÎNTR-O PERIO A D Ă D E PÂNĂ LA UN
I N (ct. 161 +162+166+167+168-169+269+401 +403+404+405+408+419+421 +423 
- 424-426+427+4281 +431 ***+437***+4381 +441 ***+4423+4428***+444***+446***+ 
4 4 7  *+4 4 8 1+451 ***+4 5 3 *** +455+456***+457+4581 +462+4661 +473***+509+5186
1 519)

13 1.128.111 1.563.633

E . A CTIV E C IRCU LAN TE N ETE/DATORII CU REN TE N ETE (rd .09+ 11 -13-20-23-26) 14 487.235 908.384
F. TO TA L A CTIV E MINUS DATORII CU REN TE (rd .0 4 +12+14) 15 2.166.205 2.304.096

G. D A TO R IhSU M ELE CARE TR EBU IE  PLĂ TITE INTR-O PERIO A D A MAI M ARE DE UN
f  N ct.161 +162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 
- 424t 426+427+4281 +431 ***+437***+4381 +441 ***+4423+4428***+444***+446***+ 
cţ7 *+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)

16 4.514

. PRO VIZIO A N E (ct. 151) 17

1. V2N ITURI IN AVAN S (rd. 19 + 22 + 25 + 28) 18

Subvenţii pentru investiţii (ct. 475), (rd .20+21) 19

.urne de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*) 2 0

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*) 21

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24) 22

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) 23

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) 24

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) 
1 d.26-t-27)

25
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Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*) 26

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*) 27
F tndul comercial negativ (ct.2075) 28
CA PITA L Şl R EZERV E

I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34) 29 449.709 449.709
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 30 449.709 449.709
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 31

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 32

4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 33

5. A lte  e le m e n te  de ca p ita lu r i p ro p rii (ct. 1031) 34

II. PRIM E DE C A PITA L (ct. 104) 35

III. R EZER V E DIN R EEV A LU A R E (ct. 105) 36 753.143 627.710

IV. REZER V E (ct. 106) 37 963.353 1.222.163

Acţiuni proprii (ct. 109) 38

Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 39

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 40

V PRO FITU L SAU PIERD EREA  REPO RTAT(Ă) SO LD  C (ct. 117) 41 0

SOLD D(ct. 117) 42 133.909
V 1. PR O FITU L SAU P IERD ER EA  EXER CIŢIU LU I FINANCIAR

SO LD  C (ct. 121) 43 381.852 535.290

SOLD D (ct. 121) 44 0 0

Repartizarea profitului (ct. 129) 45 247.943 535.290

T APITALURI PROPRII - TO TAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41 -42+43-44-45) 46 2.166.205 2.299.582

Patrimoniul public (ct. 1016) 47

Patrimoniul privat (ct. 1017) 48

C A P IT A L U R I-TO TA L (rd. 46+47+48) (rd .04+09+10-13-16-17-18) 49 2.166.205 2.299.582

Sum a de contro l F 1 0 : 39017331 /21232208Z

) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
•") Solduri debitoare ale conturilor respective.
'") Solduri creditoare ale conturilor respective.
Ra.06 - Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 267 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor 

: jntracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,
Numele si prenumele

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele 

POPA ION
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CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
la data de 31.12.2015

Coa20 - lei-
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Denumirea indicatorilor Nr.
rd.

Exerciţiul financiar

2014 2015

A B 1 2

fra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) 01 7.374.280 7.656.840

Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02 7.374.280 7.656.840
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03
deduceri comerciale acordate (ct. 709) 04

Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care 
rr,ai au in derulare contracte de leasing (ct.766* ) 05

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

2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)

Sold C 07 15.882 700
Sold D 08 0 0

Venituri din producţia de imobilizări necorporale si corporale (ct.721 + 722) 09

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

5. ’ enitur. din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725) 11

. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 
'417 + 7419) 12 6.750

. Alte venituri din exploatare (ct.751 +758+7815) 13 200.675 308.343

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

din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584) 15

VElvITURI DIN EXPLO A TA RE -  TO TA L (rd. 0 1 + 0 7 - 0 8  + 09 + 1 0 + 1 1  + 12 + 13) 16 7.590.837 7.972.633

8 . a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602) 17 3.781.591 3.381.693

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 18 87.781 130.423

b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605) 19 283.916 452.608

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 2 0

deduceri comerciale primite (ct. 609) 21

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) 2 2 1.531.639 1.871.153

a' Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644) 23 1.194.043 1.479.870

1.. Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645) 24 337.596 391.283

Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 26 - 27) 25 185.862 343.621

. .1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817) 26 185.862 343.621

.2) Venituri (ct.781 3) 27

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) 28 62.771
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S.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 29 62.771

a.2) Venituri (ct.754+7814) 30

1 Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38) 31 1.272.565 1.089.964

1 .1. Cheltuieli privind prestaţiile externe
(ct.611 +612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628) 32 1.285.894 903.235

1 1.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate;
cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte 
normative specialefct. 635 +6586*)

33 55.219 90.195

1 .3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652) 34

1 • .4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) 35

1 .5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587) 36

1 ,.5. Alte cheltuieli (ct.651+6581+6582 + 6583 + 6588) 37 -68.548 96.534

îeltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul 
ger,erai si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.6 6 6 *) 38

Ajustări privind provizioanele (rd .4 0 -4 1 ) 39

- Cheltuieli (ct.6812) 40

- Venituri (ct.7812) 41

C H ELTU IELI DE EXPLO A TA RE -  TO TA L (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39) 42 7.143.354 7.332.233

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE;

- Profit (rd. 1 6 -4 2 ) 43 447.483 640.400

- Pierdere (rd. 4 2 -1 6 ) 44 0 0

"2. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) 45

- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 46

1 3. Venituri din dobânzi (ct. 766*) 47 682 558

- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 48

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

Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) 50 58

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

VE MITURI FIN AN CIARE -  TO TA L (rd. 45+47+49+50) 52 682 616

6. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare 
deţ;nute ca active circulante (rd. 54 - 55)

53

- Cheltuieli (ct.6 8 6 ) 54

- Venituri (ct.786) 55

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.6 6 6 *) 56 12.851 4.321

- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate 57

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 58 3.621 2.302

CH ELTU IELI FIN AN CIARE -  TO TA L (rd. 53+56+58) 59 16.472 6.623

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

- Profit (rd. 52 - 59) 60 0 0

- Pierdere (rd. 59 - 52) 61 15.790 6.007
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VEN ITURI TO TA LE  (rd. 16 + 52) 62 7.591.519 7.973.249

C H ELTU IELI TO TA LE  (rd. 42 + 59) 63 7.159.826 7.338.856

i 8 . PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

- Profit (rd. 62 - 63) 64 431.693 634.393

- Pierdere (rd. 63 - 62) 65 0 0

: 9. Impozitul pe profit (ct.691) 6 6 49.841 99.103

20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 67

2 1 . PR O FITU L SAU PIERD EREA  NET(Ă) A EXER CIŢ IU LU I FINANCIAR:

-Profit (rd. 6 4 - 6 5 - 6 6 - 6 7 ) 6 8 381.852 535.290

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64) 69 0 0

Suma de  co n tro l F20 : 114820897/212322087

Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
_a rândul 23 - se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 

, heltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".
>a rândul 33 - in contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri si contribuţii datorate in baza unor acte normative speciale" se evidenţiază 

c: ie i;uielile reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele

ALIN MARIAN

Numele si prenumele 

POPA ION

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



DATE INFORMATIVE
, . la data de 31.12.2015>--Od 30 - l e i -

Date privind rezultatul inregistrat Nr.
rd. Nr.unitati Sume

A B 1 2

I Unităţi care au inregistrat profit 01 1 535.290

L n taţi care au inregistrat pierdere 0 2

Unităţi care nu au inregistrat nici profit nici pierdere 03

Date privind plăţile restante Nr.
rd.

Total, 
din care:

Pentru
activitatea

curenta

Pentru
activitatea de 

investiţii
A B 1=2+3 2 3

Plaţi restante -  total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23) 04

-urnizori restanţi -  total (rd. 06 la 08) 05

- peste 30 de zile 06

peste 90 de zile 07

peste 1 an 08

Oii igatii restante fata de bugetul asigurărilor sociale -  total 
(i'd.10 la 14) 09

- Lontributii pentru asigurări sociale de stat datorate de 
a gaiatori, salariaţi si alte persoane asimilate 10

contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate 11

- contribuţia pentru pensia suplimentară 12

- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj 13

- alte datorii sociale 14

Ot igatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte
farduri 15

Obligaţii restante fata de alţi creditori 16

Imoozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat 17

impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale 18

'rodite bancare nerambursate la scadenta -  
:otal (rd. 20 la 22)

19

restante după 30 de zile 20

■ i estante după 90 de zile 21

estante după 1 an 22

Dobânzi restante 23

, Număr mediu de salariaţi Nr.
rd. 31.12.2014 31.12.2015

A B 1 2

Număr mediu de salariaţi 24 52 58

Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, 
respectiv la data de 31 decembrie

25 59 61
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IV Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în cursul perioadei de Nr. Sume (lei)raportare. Subvenţii încasate şi creanţe restante rd.
A B 1

Venituri brute din do bânzi plătite către p erso an e le  fiz ice  nerezidente, din care: 26

k  ipozitul datorat la bugetul de stat 27
Venituri brute din do bânzi plătite către p erso an e le  fiz ice  nerezidente din statele membre 
ale Uniunii Europene, din care: 28

n noozitul datorat la bugetul de stat 29
Venituri brute din dobânzi plătite către p erso an e  ju rid ice  nerezidente, din care: 30

i opozitul datorat la bugetul de stat 31
V ?mturi brute din dobânzi plătite către p erso an e  ju r id ice  asociate*) nerezidente din 
statele membre ale Uniunii Europene, din care: 32

impozitul datorat la bugetul de stat 33

Venituri brute din d iv id en d e  plătite către p erso an e le  fiz ice  nerezidente, din care: 34

mpozitul datorat la bugetul de stat 35
Venituri brute din d iv id en d e  plătite către p erso an e le  fiz ice  nerezidente din statele 
membre ale Uniunii Europene, din care: 36

- ar pozitul datorat la bugetul de stat 37
Venituri brute din d iv id en d e  plătite către p erso an e  ju rid ice  nerezidente, potrivit 
prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
c impletările ulterioare, din care:

38

impozitul datorat la bugetul de stat 39

V nituri brute din red even ţe  plătite către p erso an e  fiz ice  nerezidente, din care: 40

i: rpozitul datorat la bugetul de stat 41

Venituri brute din red even ţe  plătite către p erso an e  fiz ice  nerezidente din state membre 
a!e Uniunii Europene, din care: 42

- impozitul datorat la bugetul de stat 43

Venituri brute din red even ţe  plătite către p erso an e  ju rid ice  nerezidente, din care: 44

- impozitul datorat la bugetul de stat 45

Venituri brute din red even ţe  plătite către p erso an e  ju r id ice  asociate*) nerezidente din 
statele membre ale Uniunii Europene, din care: 46

- impozitul datorat la bugetul de stat 47

R ed evenţe  plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, 
primite în concesiune, din care:

48

- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 49

P sd eve n ţă  minieră plătită la bugetul de stat 50

F-edevenţâ petrolieră plătită la bugetul de stat 51

Chi:ii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) 52

venituri brute din servicii plătite către p erso an e  nerezidente , din care: 53

- imoozitul datorat la bugetul de stat 54

'Ver.turi brute din servicii plătite către p erso an e  n erez id en te  din statele membre ale 
Uniunii Europene, din care: 55

i Jozitul datorat la bugetul de stat 56

i  jfcvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 57 6,750
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- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 58

- subvenţii aferente veniturilor, din care: 59 6.750

- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă **) 60 6.750
C rean ţe  restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale 
şCsau în actele normative în vigoare, din care: 61

- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat
- 62

- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 63

. Tichete de masa Nr.
rd. Sume (lei)

A B 1

Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaţilor 64

Vt Cheltuieli efectuate pentru activitatea de 
cercetare - dezvoltare ***)

Nr.
rd. 31.12.2014 31.12.2015

A B 1 2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66=69): 65 0 0

- după surse de finanţare (rd. 66=67+68) 6 6 0 0

din fonduri publice 67

- din fonduri private 6 8

- d joa natura cheltuielilor (rd. 69=70+71) 69 0 0

- cheltuieli curente 70

- cheltuieli de capital 71 0 0

VII. Cheltuieli de inovare * * * * )
Nr.
rd. 31.12.2014 31.12.2015

A B 1 2

Cheltuieli de inovare 72

VIII. Alte informaţii Nr.
rd. 31.12.2014 31.12.2015

A B 1 2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale
(ct. 4094)

73

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093) 74

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84) 75
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de 

participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume 
brute (rd. 77 la 83)

76

• acţiuni cotate emise de rezidenţi 77
- acţiuni necotate emise de rezidenţi 78
- părţi sociale emise de rezidenţi 79

- obligaţiuni emise de rezidenţi 80
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv 

emise de rezidenţi
81

- acţiuni si parti sociale emise de nerezidenti 82

- obligaţiuni emise de nerezidenti 83

| Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86) 84
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- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror 

decontare se face in funcţie de cursul unei valute 
tdin ct. 267)

85

- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) 8 6

Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte
icor turi asimilate, în sume brute
(ct. 4092 + 411 +413 + 418), din care:

87 168.998 98.264

- creanţe comerciale externe, avansuri acordate 
furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în sume brute 
(din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + 
din ct. 418)

8 8

Creanţe comerciale neîncasate la termenul stabilit 
(din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) 89

C e nţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate 
(c.t. 425 + 4282) 90 -5.896

rc anţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi 
cugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 
4-123 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)

91 34.942 227

- creanţe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale 
(. t.431+437+4382) 92 18.630

- creanţe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.441 
-i 4424+4428+444+446) 93 16.057 227

- subvenţii de incasat(ct.445) 94 255
fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate 

(ct.447) 95

- alte creanţe in legătură cu bugetul statului(ct.4482) 96

Creanţele entitatii in relaţiile cu entitatile afiliate(ct.451) 97

C eanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi 
bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 
431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 
^424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 
446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

98

Alte creanţe (ct. 453** + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473+ 
4662), (rd.lOO la 102) 99 17.526 42.539

decontări privind interesele de participare,decontări 
; u acţionarii/asociaţii privind capitalul,decontări din 
ope'atiuni in participatie (ct.453+456+4582)

1 0 0

alte creanţe in legătură cu persoanele fizice si 
persoanele juridice, altele decât creanţele in legătură cu 
instituţiile publice (instituţiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

101 17.526 42.539

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' 
reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit 
legii şi nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct.
+61)

1 0 2

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care: 103
- de la nerezidenti 104

'■'aloarea împrumuturilor acordate operatorilor 
economici *”***)

105

nvestiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 
506 +• din ct.508), (rd.107 la 113)

106

acţiuni cotate emise de rezidenţi 107

acţiuni necotate emise de rezidenţi 108
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părţi sociale emise de rezidenţi 109
obligaţiuni emise de rezidenţi 1 1 0

acţiuni emise de organismele de plasament colectiv 
rezidente 111

acţiuni emise de nerezidenti 1 1 2

• obligaţiuni emise de nerezidenti 113
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) 114
Casa în lei şi în valută (rd .116+ 117) 115 13.016 14.864

- în lei (ct. 5311) 116 13.016 14.864
- în valută (ct. 5314) 117

Corturi curente la bănci în lei şi în valută (rd .1 19+121) 118 1.250.666 2.097.751
- în lei (ct. 5121), din care: 119 1.250.666 2.097.751

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 1 2 0

• în valută (ct. 5124), din care: 121

- conturi curente în valută deschise la bănci 
nerezidente 1 2 2

Alte conturi curente la bănci şi acreditive, (rd .124+125) 123
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori 

c . ncasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) 124

- sume în curs de decontare şi acreditive în valută 
(din ct. 5125 + 5414) 125

Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 
148 r 1 5 1 + 1 5 4  + 1 5 7 +  158 + 162+ 1 6 4 + 1 6 5 +  170 + 
171 - 172 + 178)

126 1.128.111 1.568.147

împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni, în sume brute 
(ct. 161 ),(rd. 128+ 129)

127

- în lei 128
- în valută 129

Dobânzi aferente imprumuturilor din emisiuni de 
obligaţiuni in sume brute (ct.1681), (rd .131 +132)

130

- in lei 131
- in valuta 132

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 +5192 
5197 ), (rd. 134+135)

133 1 0 0 .0 0 0

- în lei 134 1 0 0 .0 0 0

- in valută 135

Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen 
s urt(din ct. 5198), (rd. 137+138)

136

- in lei 137
- in valuta 138

C reoite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 
+ 5195), (rd .140+141)

139

- în lei 140

- în valută 141

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen 
scurt (din ct.5198), ( rd. 143+144)

142

- in lei 143
- in valuta 144
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.' redite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 
1622), (rd.146+147) 145

- în lei 146
- în valută 147

| Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din 
1 Ct. 1682) (rd.149+150) 148

- in lei 149
-in valuta 150

| Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 
f 1625) (rd.152+153) 151

- în lei 152
- în valută 153

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen 
lung (din ct.1682), (rd. 155+156) 154

- in lei 155

- in valuta 156

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 
1626 + din ct.1682) 157

Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 
1685+ 1686 + 1687) (rd. 159+160) 158 4.514

- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se 
facf in funcţie de cursul unei valute 159 4.514

- în valută 160

aloarea concesiunilor primite (din ct. 167) 161

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte 
conluri asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 
-  408 + 419), din care:

162 551.531 706.238

datorii comerciale externe, avansuri primite de la 
clienţi externi si alte conturi asimilate, in sume brute 
( din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 
408 -r din ct.419)

163

Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 
421 - 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) 164 110.677 139.521

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi 
b jgetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 
4 4 9 3  + 4 4 4  + 446 + 447 + 4481) (rd .166 la 169)

165 270.835 490.338

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale 
(ct.431+437+4381) 166 48.440 49.255

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului 
(ct.441 +4423+4428+444+446)

167 221.495 441.083

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate
(ot.447)

168 900

- alte datorii in legătură cu bugetul statului
; •..+‘•81)

169

Datoriile entitatii in relaţiile cu entitatile afiliate (ct.451) 170

! Sume datorate acţionarilor / asociaţilor (ct.455) 171

L !te datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 
462 -r 472 l- 473 + 478 + 509) (rd .173 la 177)

172 95.068 227.536
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-decontări privind interesele de participare, 
decontări cu acţionarii /asociaţii privind capitalul, 
decontări din operaţii in participatie 

(ct.453+456+457+4581)

173 93.744 226.211

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si 
persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu 
instituţiile publice (instituţiile statului) 2 )

(din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)

174 1.324 1.325

- subvenţii nereluate la venituri (din ct. 472) 175

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări 
f.nanciare si investiţii pe termen scurt (ct.269+509) 176

- venituri în avans aferente activelor primite prin 
transfer de la clienţi (ct. 478)

177

Dobânzi de plătit (ct. 5186) 178

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii 
economici *****)

179

Capital subscris vărsat (ct. 1 0 1 2 ), din care: 180 449.709 449.709

- acţiuni cotate 3) 181

- acţiuni necotate 4 ) 182 449.709 449.709

- părţi sociale 183

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1 0 1 2 ) 184

Brevete si licenţe (din ct.205) 185

IX. Informaţii privind cheltuielile cu 
colaboratorii

Nr.
rd. 31.12.2014 31.12.2015

A B 1 2
CI eltuieii cu colaboratorii (ct. 621) 186

. nformaţii privind bunurile din domeniul 
puolic al statului

Nr.
rd. 31.12.2014 31.12.2015

A B 1 2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate 
îr. administrare

187

aloarea bunurilor din domeniul public al statului aflate 
îr. concesiune 188

'aloarea bunurilor din domeniul public al statului 
închiriate

189

XI. Informaţii privind bunurile din 
proprietatea privată a statului supuse 
inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr.
rd. 31.12.2014 31.12.2015

A B 1 2
r
' aloarea contabilă netă a bunurilor s) 190
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XII. Capital social vărsat Nr.
rd. 31.12.2014 31.12.2015

Suma (lei) %  6} Suma (lei) %  6)

A B C o l.l C o l.2 C o l.3 C o l.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 6),

( r d .  192 + 195 + 199 + 200 + 201 +202) 191 449.709 X 449.709 X

deţinut de instituţii publice, (rd. 193+194)
.

192 449.709 1 0 0 ,0 0 449.709 1 0 0 ,0 0

deţinut de instituţii publice de subordonare centrală 193

deţinut de instituţii publice de subordonare locală 194 449.709 1 0 0 ,0 0 449.709 1 0 0 ,0 0

deţinut de societăţile cu capital de stat,
c..n v:are: 195

- cu capital integral de stat 196

cu capital majoritar de stat 197

cu capital minoritar de stat 198

• deţinut de regii autonome 199

deţinut de societăţi cu capital privat 2 0 0

- deţinut de persoane fizice 201

- deţinut de alte entităţi 2 0 2

Nr.
rd. Sume

A B 31 .12 .2014 31 .12 .2015

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite 
bugetului de stat sau local, de repartizat din 
(. rotitul exerciţiului financiar de către 
coi '/paniile naţionale, societăţile naţionale, 
societăţile şi regiile autonome, din care:

203 93.744 226.211

- către instituţii publice centrale; 204

- .âtre instituţii publice locale; 205 93.744 226.211

- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ 
t riroriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni 
sau participaţii indiferent de ponderea acestora.

206

Nr.
rd. Sume

A B 31 .12 .2 014 31 .12 .2015

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite 
bugetului de stat sau local, virate în perioada 
d e  apoi tare din profitul companiilor 
naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor 
ş.‘ al regiilor autonome, din care:

207 93.744

- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al 
anului precedent, din care virate:

208 93.744

- către instituţii publice centrale; 209

- către instituţii publice locale; 2 1 0 93.744
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- către alţi acţionari la care statul/ unităţile 
administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin 
direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de 
oonderea acestora.

211

- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare 
a iterioare anului precedent, din care virate: 2 1 2

- către instituţii publice centrale; 213

■ către instituţii publice locale; 214

- către alţi acţionari la care statul/ unităţile 
administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin 
direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de 
ponderea acestora.

215

XV Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice ******) Nr.
rd. Sume (lei)

A B 3 1 .12 .2 014 31 .12 .2015

Oeanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din
care: 216

- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 217

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care: 218

■ creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate
i

219

XVI. Venituri obţinute din activităţi agricole *******)
Nr.
rd. Sume (lei)

A B 31 .12 .2 014 31 .12 .2015

Venituri obţinute din activităţi agricole 220
Suma de control F30 : 18859820/212322087



Pentru statutul de persoane juridice asociate1 se vor avea în vedere prevederile art. 124A20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare.

uovenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata 
aoscivenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care 
încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data 

^angajării 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 forţei de muncă.

' Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea 
'tennologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări 
j; completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr.
9 '-5/2012 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 

Iproducţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr, 299/27,10.2012.
■ Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în 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 în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

'**) în categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de 
Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.
* ■'****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate1 se vor avea în vedere prevederile art, 7 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

icompletările ulterioare.
*--****»«) Conform art, 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr, 1 307/2013 al 
P rlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi 
de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, '(1)... veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea 
sa agricolă îr  sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1 307/2013), în cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din 

i F noul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (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. 1307/201 3 ale exploataţiei sunt 

'■cr i s derate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt 
us agricol in sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

■ re. alte venituri sunt considerate venituri din activităţi neagricole.
i in sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor şi impozitelor aferente.

1 Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor 
p  V 3 ţ i sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

in categoria Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor 
, sa ;e subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

I tluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.
A) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

i 5, Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor 
pr vind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 21 mai 2014. Valoarea contabilă a unui activ este valoarea la care acesta este recunoscut după ce se deduc 

■ z lortizarea acumulată, pentru activele amortizabile şi ajustările acumulate din depreciere sau pierdere de valoare,
; 6; La secţiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 192 - 202 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului 
isocial vărsat înscris la rd. 1 91.
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SITUAŢIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2015

Tod 40 - lei -
E lem en te  de  
im obilizări

Nr.
rd.

V alori brute

Sold
in iţia l

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

dezm em brări 
si casari

A B 1 2 3 4 5

1.Im ob ilizări n eco rpo rale

Cheltuieli de constituire si 
cheltuieli de dezvoltare 01 X

Alte imobilizări 0 2 X

Avansuri acordate pentru 
imobilizări necorporale 03 X

Active necorporale de explorare 
Si evaluare a resurselor minerale 04 X

TOTAL (rd. 01 la 04) 05 X

i .im ob ilizări co rpo ra le

1 .'renuri 06 213.100 X 213.100

Construcţii 07 931.067 137.227 105.557 793.840

Instalaţii tehnice si maşini 08 2.643.487 180.965 -4.989 2.829.441

Alte instalaţii, utilaje si mobilier 09 38.065 4.989 33.076

vestiţii imobiliare 10

/ ctive corporale de explorare si 
evaluare a resurselor minerale 11

Cctive biologice productive 12

Imobilizări corporale in curs de 
execuţie 13 27.087 27.087 0

n vestiţii imobiliare in curs de 
execuţie 14

Avansuri acordate pentru 
imobilizări corporale 15

TOTAL (rd. 06 la 15) 16 3.852.806 180.965 164.314 105.557 3.869.457

lll.lrr.obilizari fin anciare 17 X

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 
(rd 15+16+17) 18 3.852.806 180.965 164.314 105.557 3.869.457
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SITUAŢIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

E lem en te  de im o b ilizări
Nr.
rd. Sold iniţial A m o rtizare  in cursu l 

anu lu i

A m o rtizare  aferenta  
im o b ilizărilo r scoase  

din ev identa

A m o rtizare  la 
sfârşitu l anu lu i 
(col.9=6+7-8)

A B 6 7 8 9

1 m obilizări neco rp o rale

Cheltuieli de constituire si 
cheltuieli de dezvoltare 19

Aite imobilizări 2 0

Active necorporale de explorare 
si evaluare a resurselor minerale 21

TOTAL (rd .19+20+21) 2 2

1 Im obilizări co rpo ra le

Terenuri 23

Construcţii 24 330.116 131.075 54.772 406.419

Instalaţii tehnice si maşini 25 1.814.799 211.645 -11.060 2.037.504

Alte instalaţii .utilaje si mobilier 26 28.921 901 29.822

Investiţii imobiliare 27

Active corporale de explorare si 
evaluare a resurselor minerale 28

.<■ tive biologice productive 29

TOTAL (rd.23 la 29) 30 2.173.836 343.621 43.712 2.473.745

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30) 31 2.173.836 343.621 43.712 2.473.745
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Alte imobilizări 33

Active necorporale de explorare si 
eva ja re  a resurselor minerale 34

T O TA L (rd .32 la 34) 35

i Im obilizări co rpo ra le

Terenuri 36

Construcţii 37

instalaţii tehnice si maşini 38

Alte instalaţii, utilaje si mobilier 39

Investiţii imobiliare 40

Active corporale de explorare si 
evaluare a resurselor minerale 41

Active biologice productive 42
Imobilizări corporale in curs de 
execuţie 43

ir.vestiţii imobiliare in curs de
execuţie 44

TO TA L (rd. 36 la 44) 45

1 1 ‘m o b ilizări fin ancia re 46

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE - 
TOTAL (rd .35+45+46)

47
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DECLARAŢIE
in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilităţii nr.82/1991

S-au intocmit situaţiile financiare anuale la 31/12/2015 pentru :

Entitatea: S.C. OLT DRUM SA 
Judeţul: OLT
Adresa: localitatea _SLATINA, str. Depozitelor, nr. 15.
Număr din registrul comerţului: J28/238/1998 
Forma de proprietate: 34 - Societăţi comerciale pe acţiuni
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4211- Lucrări de construcţie 
a drumurilor si autostrăzilor.

Cod de identificare fiscala: 10881110

Administratorul societăţii, Calin Marian, isi asuma răspunderea pentru 
intocmirea situaţiilor financiare anuale la 31/12/2015 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situaţiilor financiare anuale 
sunt in conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

b) Situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidela a poziţiei financiare, 
performantei financiare si a celorlalte informaţii referitoare la activitatea 
desfasurata.

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

Declaraţia scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din Legea Contabilităţii, prin care isi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor 
financiare anuale. Model oferit de -  w w w .cabinetexpert.ro

http://www.ca


S.C. OLT DRUM SA

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

S.C. OLT DRUM SA, cu sediul in Slatina, Str. Depozitelor, numărul 15, Judeţul 
Olt, inregistrata la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J28/238/1998, avand cod unic 
de inregistrare RO 10881110, a desfăşurat in anul 2015 activitate de "Construcţii si 
reparaţii drumuri si autostrăzi, realizând următorii indicatori :

- venituri totale
- cheltuieli totale
- profit brut (pierdere bruta)
- impozit pe veniturile microintreprinderilor
- impozit pe profit
- profit net (pierdere neta)

7.973.249 lei; 
7.338.856 lei; 

634.393 lei; 
- lei; 
99.103 lei; 

535.290 lei.

Profitul net in suma de 535.290 
următoarele destinaţii:

- rezerve legale
- cota part.sal.la profit
- dividende
- alte rezerve

lei, s-a propus sa fie repartizat pentru

- 32.600 lei;
- 50.269 lei;

- 226.211 lei;
- 226.210 lei;

La întocmirea situaţiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii 
contabilităţii nr. 82/1991, republicata, cu modificările si completările ulterioare, si ale
O.M.F.P. nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu 
directivele europene, cu modificările si completările ulterioare.

ADMINISTRATORI,
mte-tcuL—

Stanciu Luigi ----- *..........

Calin Marian -----

Buiculescu Ion --

Dita Costinel -

Mitroi Marius



SC OLT DRUM SA 
SLATINA

RAPORT
Asupra activitatii de adm inistrare a SC Olt Drum SA Slatina

pe anul 2015

I. PREZENTAREA GENERALA

1.1 Scurta prezentare a societăţii
SC Olt Drum SA Slatina este persoana juridica romana ,avand forma 

juridica de societate pe acţiuni,Consiliul Judeţean Olt fiind acţionar unic si este 
înregistrata la Registrul Comerţului sub nr.J28/238/1998.

Societatea isi desfasoara activitatea in conform itate cu legile romane 
respectiv cu dispoziţiile Legii 31/1990 privind societăţile com erciale ,OUG 
109/2011 actualizata privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, 
ale art.187 din Codul Civil si Hotărârile Consiliului Judeţean Olt.

Sediul societăţii com erciale este in municipiul Slatina ,str.Depozitelor 
,n r .l5  Judeţu l Olt.

Activitatea principala a societăţii o constituie realizarea de lucrări de 
construcţii a drumuri si autostrăzi cod CAEN 4211.

Alte activitati sunt ;producerea si com ercializarea produselor 
b itum inoase,închirieri de m ijloace de transport si utilaje.

1.2. Cadru instituţional

Prezentul Raport anual a fost elaborat in spiritul practicilor si 
principiilor guvernantei corporative in scopul de a optimiza procesele si relaţiile 
m anageriale,precum  si cele de adm inistrare ,constituite la nivelul societăţii,prin 
creşterea responsabilităţii m anagreriale, precum si prin crearea unor mecanisme 
suplim entare de protecţie a drepturilor acţionarului unic,in conform itate cu 
reglem entările O .U .G . nr.109/2011, privind guvernanta corporativa a 
întreprinderilor publice la care statul este acţionar m ajoritar sau unic .
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II. COMPONENTA SI ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

2.1. Consiliul de Adm inistraţie al SC OLT DRUM SA Slatina a funcţionat 
in anul 2015 in baza Hotărârii AGA nr.1/31.01 .2013 pana la data de 19.05.2015 si 
in baza Hotărârii n r.4/20 .05.2015 in structura actuala cu respectarea principiilor 
OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice .

2 .2 .Consiliul de Adm inistraţie in structura actuala numit prin Hotararea 
AGA n r.4/20 .05.2015 in conform itate cu statutul societăţii are următoarea
com ponenta:

1. Stanciu Luigi-Constantin
2. Calin Marian
3. Buiculescu Ion
4. Mitroi M arius
5. Dita Costinel-Leontin

preşedinte
membru
membru
membru
membru

2 .3 .Activitatea Consiliului de Adm inistraţie s-a desfasurat in baza 
legislaţiei aplicabila societăţilor com erciale din Rom ania,respectiv:

- Legea 31/1990; privind societăţile com erciale cu modificările si 
com pletărilor ulterioare;

- Legea 544/2001 , privind liberul acces la inform aţiile de interes 
public;

- Statutul societăţii
- OUG 109/2011;
- OG 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor 

operatori economici la care statul este a c ţio n a r;
- Legea 1 8 6 /2 0 1 4 ,privind bugetul de stat pe anul 2015;

2.4. In anul 2015 Consiliul de Adm inistraţie s-a întrunit de cate ori a 
fost nevoie , prezenta m em brilor fiind de 100%. Astfel au fost em ise un număr de 
6 hotarari din care mai im portante;

- Avizarea Bugetului de Venituri si cheltuieli pe anul 2015;
- Avizarea Bilanţului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul

2014;
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- Avizarea Raportului Comisiei de cenzori referitoare la bilanţul contabil la 
31 .12 .2014;

- Propunere de repartizare a profitului net al anului 2014;
- Avizarea contractării unei linii de credit in suma de 450.000 lei de la ING

Bank;
- Aprobarea efectuării evaluării unor clădiri din patrimoniul societăţii in 

vederea vanzarii;
- Avizarea proiectului de Statut in conform itate cu prevederile OUG 

109/2011;
- Avizarea dem isiilor vechiului Consiliul de Adm inistraţie;
- Propunerea de candidaţi pentru desem narea Consiliului de Adm inistraţie 

in conform itate cu prevederile OUG 109/2015;
In anul 2015 nu s-au înregistrat tranzacţii cu adm inistratorii ori cu directorii 

cu angajaţii sau cu acţionarii care deţin controlul asupra societăţii conform art.52 
din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa.

III. ACTIVITATI OPERAŢIONALE

3.1.Activitatea de exploatare

In cursul anului 2015 aproape întreaga activitate a societăţii a fost 
directionata pe executarea contractului subsecvent nr.3 /2015 cu Consiliul 
Judeţean Olt privind întreţinerea si repararea drum urilor judeţene.
In cuesul anului 2015 societatea a efectuat urm ătoarele lucrări mai im portante;

Lucrări de deszăpezire a drum urilor judeţene
514 to asfalt pentru plombe
întreţinere curenta poduri
13,156 km covor simplu
2,164k m IBU
Alte lucrări
Recensăm ântul circulaţiei

457.921 lei 
354.658 lei 

62.421 lei
4 .115.061lei
1 .541.238 lei 

680.858 lei 
129.982 lei
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3.2 Activitatea de resurse umane.

Pentru SC Olt Drum SA .factorul uman a reprezentat intotdeauna o principala 
sursa de indeplinire a obiectivelor fixate .

In acest context politica de resurse umane dezvoltata la nivelul societăţii 
a luat in considerare fiecare salariat in parte ca o individualitate distincta in 
mecanismul funcţional al societăţii.S-au stabilit sarcini specifice fiecărui salariat, 
echilibrate cantitativ .pentru a putea fi îndeplinite astfel incat sa nu prezinte 
niciun risc in ceea ce priveşte calitatea execuţiei.

Mai mult in vederea asigurării concordantei dintre cerinţele si 
standardele postului si ca lificativelor angajatului,care sa determ ine creşterea 
perform antelor angajatului ,a fost im plem entat un sistem de evaluare a 
perform antelor profesionale individuale.

Deasemene in cursul anului 2015 au fost incheiate negocierile privind 
prelungirea Contractului Colectiv de Munca la nivel de societate,in  acest sens s-a 
încheiat Actul adiţional nr.3358 din 15.04.2015 privind prelungirea valabilitatii 
cotractului cu nr.3428 din 18.04.2013.

In cursul anului 2015 au fost angajate un num ăr de 13 persoane dintre 
care 11 au fost reveniri dintre persoanele trim ise in şomaj la sfârşitul anului 2014.

Priorităţile resurselor umane in anul 2015 au fost:
- Asigurarea resurselor umane in vederea asigurării programului de 

activitate;
- Prelungirea Contractului Colectiv de M unca;
- Aplicarea pe întreaga perioada a legislaţiei in domeniul resurselor 

umane;
Principalele activitati au fost:
- înregistrarea personalului
- întocmirea si com pletarea dosarelor individuale
- Urm ărirea salariilor de încadrare individuale si corelarea acestora 

cu legislaţia in domeniu
- Stabilirea cuatum ului ajutoarelor sociale si a primei de vacanta 

prin consultări cu reprezentaţii sindicatului si ai sa la r ia ţ ilo r .



ln perioada de referinţa numărul mediu de personal a fost de 58 de salariaţi din
care 44 m uncitori.Cheltuielile cu salariile in acest an au fost in suma de 1.479.870 
lei din care 55.200 lei indem nizaţii pentru Consiliul de Adm inistraţie si Comisia de 
Cenzori.
3.3. Activitatea de natura juridica

In perioada respectiva s-au im plem entat prevederile OUG 109/2011 privind 
guvernanta corporativa a întreprinderilor publice la care statul este acţionar 
m ajoritar sau unic constând in modificarea statutului societăţii adm in istrarea  
acesteia si schimbarea sediului social.
In cursul anului 2015 au fost întreprinse acţiuni de recuperare a creantelor,astfel 

au fost recuperate debitele de la SC Roco S R L ,Consiliul Local Deveselu de la care 
s-a incasat suma de 6.430 lei reprezentând majorări din anii precedenţi.
Tot in aceasta perioada s-au continuat procedurile de recuperare a debitului 
provenind din nerespectarea clauzelor contractuale prin introducerea in 
insolventa a SC HameroK SRL M iercurea Ciuc care in prezent se afla in stadiu de 
valorificare a bunurilor cu garanţia recuperării plaţii fata de societatea noastra. 
S-a promovat acţiune împotriva UAT Priseaca privind executarea unor lucrări in 
anul 2012.

3.4. Activitatea de control managerial.

Societate a elaborat si im plem entat propriul Sistem de control intern 
managerial ,in conform itate cu prevederile Ordinului n r.946/2005 ,a fost elaborata 
Procedura operaţionala referitoare la urm ărirea angajam entelor legale privind 
achiziţia de bunuri.

IV. PERFORMANTELE FINANCIARE ALE SOCIETĂŢII

Operaţiunile economice derulate pentru realizarea activ itatilor desfăşurate au 
fost înregistrate in evidenta contabila a societăţii in conform itate cu prevederile 
legale in vigoare in cursul anului 2015.

In cursul anului 2015 SC OLT DRUM SA Slatina a realizat venituri totale in 
suma de 7.973.249 lei cu un volum al cheltu ielilor de 7 .338 .856 lei înregistrând 
un profit brut in suma de 634.393 lei.
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Situatia contului de profit si pierdere la 31.12.2015 se prezintă astfel;

- Venituri totale 7 .973.249 lei
- Cheltuieli totale 7 .338.856 lei

Profit brut 634.393 lei

IV. CONCLUZII

Din analiza activitatii desfăşurate in cursul anului 2015 rezulta ca in aceasta 
perioada societatea a înregistrat atat un volum al ven iturilo r mai mare cu 381.730 
lei fata de anul precedent cat si un profit brut mai mare cu 202.700 lei fata de 
perioada anterioara acest fapt dovedind un bun management al conducerii 
executive.

CONSILIUL DE ADM INISTRAŢIE AL SC OLT DRUM SA SLATINA 

Preşedinte 

Membru 

Membru

Membru : Dita C<

Membru : Mitroi
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SC OLT DRUM SA 
SLATINA

R A P O R T
ASUPRA CONTURILOR ANUALE LA DATA DE 31.12.2015

Subsemnatii:Dinu Gheorghe ,Tecuceanu Mircea-Constantin si Tosa Mironica,in calitate de cenzori 
la SC OLT DRUM SA,in baza prevederilor art.159 din Legea 31/1990 privind societăţile 
comerciale,republicata , precum si in baza Hotărârii numărul 4 din 20.05.2015 a Consiliului Judeţean 
Olt de numire a comisiei de cenzori , am efectuat prin sondaj controlul conturilor anuale încheiate la 
data de 31.12.2015,efectuând diligentele si investigaţiile specifice pe care le-am considerat 
necesare,conform normelor profesionale,constatând următoarele;

Potrivit bilanţului încheiat la data de 31.12.2015,activul si pasivul acestuia se prezintă egalizat in 
suma de 2.299.582 lei.

1. LA CONTURILE DE IMOBILIZĂRI
Conturile de imobilizări se prezintă după cum urmeaza:

lei
Explicaţii Valori brute 

la începutul 
exerciţiului

Creşteri
(+)

Reduceri
(-)

Valori brute 
la sfârşitul 
exerciţiului

Imobilizări necorporale - 
Imobilizări corporale 3.852.806 
Imobilizări financiare

180.965 164.314 3.869.457

TOTAL 3.852.806 180.965 164.314 3.869.457

Evidenta contabila a imobilizărilor se conduce pe grupe de imobilizări in conformitate cu 
prevederile HG 2139/2004 ,precum si analitic pe fiecare element in parte cantitativ si valoric.

Amortizarea imobilizărilor corporale s-a făcut prin utilizarea regimului de amortizare linear,fiind 
inclusa in cheltuielile de exploatare a mijloacelor fixe de baza.

Creşterea imobilizărilor corporale in valoare absoluta fata de finele anului precedent in suma de 
180.965 lei si se datoreaza achiziţionării următoarelor auto si utilaje mai importante ca ; autoturism 
Dacia Duster = 53.637 lei,semiremorca LANGERDORF 38 to. = 41.734 lei si autoutilitara MERCEDES 
BENZ =40.932 lei.

Reducerea in suma de 164.314 lei se datoreaza micşorării valorii de inventar ca urmare a 
reevaluării clădirilor din proprietatea societăţii cu suma de 31.665 lei si vanzarii clădirilor foste puncte de 
lucru unde nu mai exista activitate in valoare de 105.561 lei.

Inventarierea imobilizărilor corporale s-a efectuat in baza Deciziei nr 16 din 10.11.2015 in 
conformitate cu prevederile art.8 din Legea contabilităţii nr.82/1991,modificata si completata prin OG 61 
si prevederile OMF 1753/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si 
efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv ale societăţii.S-au inventariat un număr de 12 
gestiuni si nu s-au constatat diferente intre existenta faptica si evidenta scriptica .

Posturile incluse in bilanţ corespund cu datele din balanţa de verificare si cu datele înregistrate in 
contabilitate.

LA CONTURILE DE STOCURI
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Valoarea stocurilor la data de 31.12.2015 este de 224.268 lei,inregistrand o creştere in valoare 
absoluta fata de anul precedent in suma de 99.870 lei.

Natura stocurilor la finele anului se prezintă in felul următor:

- Materiale consumabile 178.395 lei
- Combustibili,lubrefianti 42.985 lei
- Imprimate 443 lei
- Alte materiale 1.691 lei
- Obiecte inventar 53 lei
- Semifabricate 701 lei

TOTAL 224.268 lei

Inventarierea stocurilor s-a efectuat in baza Deciziei nr.16 din 10.11.2015 fiind cuprinse un număr 
de o gestiune pentru materiale si obiecte inventar , iar in urma valorificării inventarelor nu s-au constatat 
diferente cantitative intre stocurile faptice cuprinse in listele de inventariere si cele scriptice din evidenta 
contabila.

Posturile înscrise in bilanţul contabil corespund cu datele din balanţa de verificare.

3.LA CONTURILE DE DECONTĂRI

Volumul creanţelor la data de 31.12.2015 este in suma de 135.134 lei,prezentând o descreştere 
fata de anul precedent in valoare de 86.332 lei.

Componenta creanţelor din active circulante se prezintă astfel:
-clienţi 105.423 lei
- creanţe personal -5.896 lei
- debitori diverşi 10.831 lei
- decontări din operaţiuni in curs de clarificare 31.708 lei
- TVA neexigibil 226 lei
- provizion clienţi incerţi - 7.158 lei

TOTAL 135.134 lei
Pondere in volumul creanţelor il deţin “Clientii”(ct 41111) ce reprezintă lucrări executate si 

neincasate de la consilii locale si agenţi economici, mai reprezentative fiind:

- SC Vlad Construct SRL
- SC SCADT Slatina
- SC Grup Primacons
- Cons.Local Colonesti

7.158 lei in lichidare provizion 
16.291 lei incasat martie 2016 
30.940 lei garanţii buna execuţie 
39.974 incasat in ianuarie 2016

Creanţele sunt înregistrate la valoarea nominala,iar in contabilitate sunt evidenţiate pe fiecare 
persoana fizica sau juridica in parte precum si pe categorii de creanţe.

Situaţia datoriilor la data de 31.12.2015 este de 1.568.147 lei înregistrând o creştere in valoare 
absoluta fata de anul precedent in suma de 440.036 lei,datorandu-se TVA din luna decembrie in suma de 
324.955 lei ,suma achitata la termen si dividendelor propuse a fi repartizate acţionarului in suma de 
226.211 lei.

Prezentam datoriile incluse in bilanţul contabil după cum urmeaza:
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- Furnizori
-■ Alte datorii 
-■ Salarii
- Cota participare ptofit
- Decontări cu asigurările sociale 
-TV A
- Impozit profit
- Impozit salarii
- Dividende Cons.Judeţean Olt 
-Leasing

688.145 lei achitat parţial ianuarie 
38.373 lei 
70.297 lei achitat 
50.269 lei 
49.255 lei achitat 

324.955 lei achitat 
99.103 lei 
17.025 lei 

226.211 lei 
4.514 lei

Obligaţiile de plata către bugetul de stat si bugetul asigurărilor sociale si fondurilor speciale au 
fost calculate in conformitate cu prevederile legale in vigoare si achitate in totalitate la termenele de 
plata.

In urma analizei datoriilor neachitate la data de 31.12.2015 am constatat ca societatea are plaţi 
restante către furnizori in suma de 77.688 lei lei astfel:

- peste 90 zile 1.000 lei
- peste un an 76.688 lei

Datele inscrise in bilanţ in conturile anuale corespund cu cele din balanţa de verificare.

4.LA CONTURILE FINANCIARE
Casa si conturile la banei la data de 31.12.2015 se prezintă astfel:

- Disponibilităţi in conturi (ct.5121) 2.097.751 lei
- Disponibil in casa (ct.5311) 14.864 lei

T O T A L 2.112.615 lei

In conturile de disponibilităţi in banca (ct.5121) este cuprinsa si suma de 805.346 lei reprezentând 
garanţii de buna execuţie constituite pentru lucrările executate in anii precedenţi ,conform contractelor 
încheiate, a căror recepţie finala se va face in anii următori.

Soldurile conturilor de trezorerie inscrise in bilanţul contabil corespund cu cele din balanţa de 
verificare.

5.LA CONTURILE DE CAPITAL SI REZERVE 

Conturile de capital si rezerve se prezintă astfel:

lei
Denumire Sold la începutul Creşteri Diminuări Sold la sfârşitul
indicator exerciţiului (+) (-) exerciţiului

Capital social 449.709 - - 449.709
Rezerve 1.716.496 258.810 “ 1.975.306

T O T A L 2.166.205 258.810 - 2.425.015
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6.LA CONTURILE DE VENITURI.CHELTUIELI SI REZULTATE
FINANCIARE

La finele exerciţiului financiar 2015 situaţia realizării indicatorilor economico-financiari fata de
prevederile inscrise in bugetul de venituri si cheltuieli se prezintă astfel:

lei

Denumire Prevederi Realizat %
indicator an 2015 an 2015

Venituri-totale 5.000.000 7.973.249 159
Cheltuieli -totale 4.900.000 7.338.856 150
Rezultatul brut 100.000 634.393

Veniturile au fost realizate in proporţie de 159 %,in valoare absoluta o depăşire a planului in suma de
2.973.249 l e i .

Cheltuielile s-au realizat in procent de 150 %, rezultând o depăşire in a cheltuielilor prognozate
datorata realizărilor peste prevederi a veniturile prognozate.Fata de anul precedent când s-a inregistrat un
profit brut in suma de 431.693 lei in anul 2015 s-a inregistrat un profit brut in suma de 634.393 lei.

Comparativ cu anul 2014 situaţia veniturilor si cheltuielilor se prezintă astfel:
lei

Denumire Realizat Realizat Procent %
indicator 2014 2015 2015/2014

Venituri totale 7.591.519 7.973.249 105
Cheltuieli totale 7.159.826 7.338.856 102
Rezultatul brut al

exerciţiului 431.693 634.393 147 .

Rezultatul brut al exerciţiului financiar prezintă un profit brut in valoare absoluta de 634.393 lei la 
care s-a calculat un impozit pe profit in suma de 99.103 lei ramanand un profit net in suma de 535.290 
lei. Profitul net in suma de 535.290 lei se propune a fi repartizat conform OG 64/200l,asfel;suma de 
50.269 lei cota de participare a salariaţilor la profit,suma de 226.211 lei dividende cuvenite asociatului 
unic Consiliul Judeţean Olt.iar suma de 226.211 lei rezerve pentru surse proprii de finanţare.

După parerea noastra conturile anuale sunt regulamentare si sincere,dau o imagine fidela situaţiei 
financiare a societăţii la data de 31.12.2015 ca si contul de profit si pierdere pentru exerciţiul financiar 
incheiat la aceasta data si conforme cu prevederile legale si statutare,fapt pentru care propunem Adunării 
Generale a Acţionarilor aprobarea BILANŢULUI CONTABIL,CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE 
SI REPARTIZAREA PROFITULUI NET .

COMISIA DE CENZORI

1. DINU GHEORGHE
2. TECUCEANU MIRCEA
3. TOSAMIRONICA



NOTA 1
ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2015

lei

Denumirea elementului de 
imobilizare *)

Valoare bruta **)
Ajustări de valoare***) 

(amortizări si ajustări pentru depreciere 
sau pierdere de valoare)

Sold la 
inceputul 

exerciţiului 
financiar

Creşteri Cedări, 
transferuri si 
alte reduceri

Sold la 
sfârşitul 

exerciţiului 
financiar

Sold la 
inceputul 

exerciţiului 
financiar

Ajustări 
inregistrate in 

cursul 
exerciţiului 
financiar

Reduceri sau 
reluări

Sold la sfârşitul 
exerciţiului 
financiar

0 1 2 3 4 = 1+2-3 5 6 7 8 = 5+6-7
Imobilizări necorporale 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli de constituire si 
cheltuieli de dezvoltare 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte imobilizări 0 0 0 0 0 0 0 0
Avansuri si imobilizări 
necorporale in curs 0 0 0 0 X X X X

Imobilizări corporale 0 0 0 0 0 0 0 0
Terenuri 213100 0 0 213100 0 0 0 0
Contructii 931067 0 137227 793840 330116 131075 54772 406419
Instalaţii tehnice si maşini 2643487 185954 2829441 1814799 211645 -11060 2037504
Alte instalaţii, utilaje si 
mobilier 38065 0 4989 33076 28921 901 0 29822
Avansuri si imobilizări 
corporale in curs 27087 0 27087 07 X X X X

T O T A L 3852806 185954 16303 3869457 21738366 343621 43712 2473745 |
*) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizării si perioada de amortizare, cu justificarea acesteia.
**) Modificările valorii brute se vor prezenta plecând de la costul de achiziţie sau costul de producţie pentru fiecare element de imobilizare, in funcţie de tratamentele contabile aplicate.
In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depăşeşte cinci ani, aceasta trebuie prezentata in notele explicative, impreuna cu motivele care 
au determinat-o.
In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele 
explicative.
***) Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustările care privesc exerciţiile anterioare.
•***) Se vor prezenta separat creşterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare interna.

întocmit, 
Popa Ion



NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2015

Denumirea provizionului *)
Sold la 

inceputul 
exerciţiului 
financiar

Transferuri **) Sold la sfârşitul 
exerciţiului 
financiarin cont din cont

0 1 2 3 4 = 1+2-3
Provizioane pentru clienţi neincasati 0 7158 7158

Provizioane pt pierderi schimb valutar

*) Provizioanele prezentate in bilanţ la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative. 
**) Cu explicarea naturii, sursei sau destinaţiei acestora.

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2015

DESTINAŢIA SUMA

PROFIT NET DE REPARTIZAT : 535290

rezerva leqala 32600

acoperirea pierderii contabile
Cota de participare a salariiatilor la profit 50269
Dividende Consiliul Judeţean Olt. 226211
Alte rezerve 226210

PROFIT NEREPARTIZAT : 0

*) In cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia.

Administrator, întocm it.



NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2015

lei

Denumirea indicatorului Exerciţiu financiar
Precedent Curent

0 1 2

1. Cifra de afaceri neta 7374280 7656840
2. Costul bunurilor vândute si al serviciilor
prestate
(3 + 4 + 5)

6964154 7157956

3. Cheltuielile activitatii de baza 5417946 5297646
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare 1305127 1386266
5. Cheltuielile indirecte de producţie 241081 474044
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri 
nete ( 1 - 2 ) 410126 498884
7. Cheltuielile de desfacere
8. Cheltuieli generale de administraţie 179200 174277
9. Alte venituri din exploatare 216557 315793
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9) 447483 640400

Administrator, Întocmit,



NOTA 5
SITUAŢIA CREANŢELOR SI DATORIILOR

CREANŢE Sold la sfârşitul exerciţiului 
financiar

Termen de lichiditate
sub 1 an peste 1 an

0 1 = 2 + 3 2 3

Total, din care: 135.134 135.134
Clienţi 105.423 105.423

Decontări in curs 31.708 31.708
Debitori 10.831 10.831

Creanţe personal -5.896 -5.896
Contribuţii sanatate 0 0

TVA neexigibil 226 226
Provizioane -7.158 -7.158

DATORII *) Sold la sfârşitul 
exerciţiului financiar

Termen de exigibilitate
sub 1 an 1-5 ani peste 5 

ani
0 1 = 2 + 3 + 4 2 3 4

Total, din care: 1.568.147 1.568.147
Furnizori interni 688.145 688.145

Contr. asigurări sociale 49.255 49.255
TVA 324.955 324.955

Salarii 70.297 70.297
Impozit profit 99.103 99.103

Altele 38.373 38.373
Dividende 226.211 226.211

Impozit salarii 17.025 17.025
Cota part.profit 50.269 50.269

Leasing 4.514 4.514

*) Se vor menţiona următoarele informaţii:
a) clauzele legate de achitarea datoriilor si rata dobânzii aferente imprumuturilor;
b) datoriile pentru care s-au depus garanţii sau au fost efectuate ipotecari: 
♦valoarea datoriei; sau *valoarea si natura garanţiilor;
c) valoarea obligaţiilor pentru care s-au constituit provizioane;
d) valoarea obligaţiilor privind plata pensiilor.

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Administrator, Întocmit,
Calin Marian Popa IonfHk ^G

:  dWmIJ



Reglementările contabile aplicate la intocmirea situaţiilor financiare sunt cele din Ordinul 
MFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele 
europene.

Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi 
din reglementările contabile : nu sunt.

Activele imobilizate sunt prezentate in bilanţ la cost de achiziţie sau cost de producţie, 
diminuat cu amortizarea calculata sistematic pe durata de funcţionare si provizioane pentru 
depreciere.

Amortizarea pentru activele imobilizate a fost calculata conform metodei lineare.

Stocurile de materiale si mărfuri sunt evaluate la costul de achiziţie.

Metoda de evidenta a stocurilor folosita de unitate este FIFO.

Creanţele si datoriile sunt prezentate in situaţiile financiare anuale la valoarea lor de intrare. 

Valorile prezentate in situaţiile financiare sunt comparabile.

Administrator, 
Calin Marian

întocm it, 
Popa Ion



NOTA 7. PARTICIP ATU SI SURSE DE FINANŢARE

Capitalul social subscris si varsat in valoare de 449709 este fomat din 4497 parti sociale, 
fiecare cu o valoare nominala de 10 lei.

Acţiuni rascumparabile 0 :
- data cea mai apropiata si data limita de răscumpărare;
- caracter obligatoiu/ neobligatoriu al răscumpărării;
- valoarea primei de răscumpărare.

Acţiuni emise in exerciţiul financiar 0 :
- tipul de acţiuni;
- nr. acţiuni emise;
- valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;
- drepturi legate de distribuire;
- nr. si valoarea acţiunilor corespunzătoare;
- perioada de exercitare a drepturilor;
- preţul plătit pentru acţiunile distribuite.

Obligaţiuni emise 0 :
- tipul obligaţiunilor emise;
- valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligaţiune;
- obligaţiuni emise, deţinute de o persoana nominalizata sau împuternicita;
- valoarea inregistrata in momentul plaţii.

Administrator, întocm it. 
Popa Ion



NOTA 8. INFORMAŢII PRIVIND SALARIAŢII, ADMINISTRATORII SI 
DIRECTORII

Administratorul societăţii a fost numit prin actul constitutiv al societăţii.

Valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administraţie, 
conducere si de supraveghere in timpul exerciţiului 0 :

- rata dobânzii;
- principalele clauze ale creditului;
- suma rambursata pana la aceasta data;
- obligaţii viitoare de genul garanţiilor asumate de entitati in numele acestora. 

Salariaţi:
- număr mediu de salariaţi este de 58;
- salarii plătite, aferente exerciţiului 1.479.870 lei;
- cheltuieli cu asigurările sociale 391.283 lei;

Administrator, 
Calin Marian

întocmit. 
Popa Ion



NOTA 9. CALCULUL PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Indicatorul lichidităţii curente Active curente 2472017 = 1,58 
Datorii curente 1563633

Gradul de indatorare = Capital imprumutat x 100 0Q = 0
Capitalul propriu 2299582

Indicatorul lichidităţii
imediate = Active curente -  Stocuri 2472017 -224268 = 1,43

Datorii curente 1563633

Viteza de rotatie a
activelor imobilizate = Cifra de afaceri 7656840 = 5,48

Active imobilizate 1395712

Viteza de rotatie a
activelor totale = Cifra de afaceri 7656840= 1,97

Active totale 3867729

Marja bruta din vanzari = Profit brut x 100 634393 X 100= 8,29%
Cifra de afaceri 7656840

OBSERVAŢII

• Indicatorul lichidităţii curente este mai mic decât valoarea recomandata.
• Gradul de indatorare este destul de mic in raport cu potenţialul firmei.
• Viteza de rotatie a activelor totale prezintă un nivel bun si evalueaza eficienta activelor 

totale prin cifra de afaceri realizata.

Administrator, întocm it, 
Popa Ion



NOTA 10. ALTE INFORMAŢII

Informaţii cu privire ia prezentarea intreprinderii:

SC OLT DRUM SA cu sediul in SLATINA a fost infiintata in anul 1998, in conformitate 
cu prevederile legii 31 , înmatriculata la Registrul Comerţului sub nr J28/238/1998

Obiectul principal de activitate este „Construcţii drumuri si autostrăzi" cod CAEN 4211.

Societatea nu are filiale sau intreprinderi asociate, nu exista societăţi cu drepturi 
patrimoniale asupra societăţii.

Proporţia dintre activitatea curenta si cea extraordinara : 100% activitatea curenta si 0% 
activitate extraordinara.

Informaţii referitoare ia impozitul pe profit:
Rezultatul Exerciţiului 535.290
Cheltuieli nedeductibile
-cheltuieli nedeductibile 17.598
-cheltuieli cu impozitul pe profit 99.103

-cheltuieli de sponsorizare efectuate 
potrivit legii
-penalitati
-cheltuieli de protocol nedeductibile

Rezerva legala 32.600
-pierdere fiscala de recuperat din anii 
precedenţi
Rezultatul Fiscal 619.391

Impozitul pe Profit 16% 99.103
-sume repr.sponsorizarea in limita 
prev.de lege

Impozit pe Profit datorat 99.103

Menţionam ca societatea a funcţionat pe toata perioada anului 2015 si este plătitoare de 
impozit pe profit 16%.

Cifra de afaceri realizata este de 7.656.840 lei, in totalitate este obtinuta pe piaţa 
romaneasca.

Administrator, întocm it,


