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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

Priveste: aprobarea Raportului de audit, Situatiilor financiar-contabile, Raportului de  

                gestiune si a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la  

                31.12.2018 ale SC Primalex Proiect Tel SRL Alexandria. 

 

 

 Prin Expunerea de motive nr. 11140 din 21.05.2018, primarul municipiului Alexandria supune 

dezbaterii si aprobarii Consiliului local proiectul de hotarare cu privire la aprobarea Raportului de 

audit, Situatiilor financiar-contabile, Raportului de gestiune si a Raportului de activitate privind 

incheierea exercitiului financiar la 31.12.2018 ale SC Primalex Proiect Tel SRL  Alexandria. 

I. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA 

Proiectul de hotarare are ca scop aprobarea Raportului de audit, Situatiilor financiar-contabile, 

Raportului de gestiune si a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 

31.12.2018 ale SC Primalex Proiect Tel SRL Alexandria, avand in vedere prevederile  Legii nr. 

31/1990 cu privire la societatile comerciale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

II. LEGALITATEA PROIECTULUI 

Sustinerea din punct de vedere legal a proiectului este fundamentata pe prevederile urmatoarelor 

acte normative: 

1. Legea nr. 31/1990 cu privire la societatile comerciale republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

2. Legea nr. 82/1991 a contabilitatii republicata, cu moificarile si completarile ulterioare; 

3. OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

4. Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

5. OMFP nr. 166/2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor 

financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile 



teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea 

unor reglementări contabile; 

6. OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare 

individuale si situatiile financiare anuale consolidate; 

7. OMFP nr. 10/2019privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor 

financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile 

teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, precum si pentru modificarea si completarea 

unor reglementari contabile. 

III. CONSIDERATII DE ORDIN ECONOMIC 

Rezultatele activitatii financiar-contabile a societatii: 

1. Venituri totale:                                        607 476 lei; 

2. Cheltuieli totale:                                       583 922 lei; 

a. Cheltuieli cu salarii      237 577 lei; 

b. Cheltuieli cu contrib.asiguratorie de munca                       7 994 lei; 

c. Amortizare                                                                            16 697  lei; 

d. Cheltuieli consum materiale                                                56 176 lei; 

- Cheltuieli materii prime si materiale consumabile :   10 869 lei;                                                            

- Alte cheltuieli materiale     44 694 lei; 

- Alte cheltuieli externe(cu energia si apa)                           613 lei; 

e. Alte cheltuieli de exploatare                                              264 782 lei; 

f. Cheltuieli financiare                                                                   696 lei; 

3. Profit brut                                                                                 23 554 lei 

4. Impozit pe profit                                                                        3 583 lei 

5. Profit net        19 971 lei. 

La data de 31.12.2018  societatea nu  inregistreaza sold la contul Clienti ,  iar la Furnizori  soldul 

este de 54 894 lei. 

Soldul conturilor de datorii la bugetul de stat in suma de 32 360 lei este aferent salariilor pe trim. 

IV si s-a achitat in luna ianuarie 2019. Societatea a inregistrat TVA de plata la 31.12.2018 in suma de 

47 173 lei, care s-a achitat in luna ianuarie 2019. 

In conformitate cu prevederile OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile 

naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, 

precum şi la regiile autonome si prevederile Ordinului nr. 144/2005 privind aprobarea Precizărilor 

pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform Ordonanţei Guvernului 

nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile 

comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare, incepând cu exerciţiul 

financiar al anului 2004, la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu 



capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, profitul contabil rămas după 

deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinaţii, dacă prin legi speciale nu se 

prevede altfel: 

    a) rezerve legale; 

    b) alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege; 

    c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi; 

    c^1) constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, 

precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, 

comisioanelor şi a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe; 

    d) alte repartizări prevăzute de lege; 

    e) participarea salariaţilor la profit; societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile 

comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiile autonome care s-au angajat şi au 

stabilit prin bugetele de venituri şi cheltuieli obligaţia de participare la profit, ca urmare a serviciilor 

angajaţilor lor în relaţie cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu 

mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în 

exerciţiul financiar de referinţă; 

    f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, 

în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau 

majoritar de stat; 

    g) profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizează la alte rezerve şi 

constituie sursa proprie de finanţare. 

 Profitul net al societatii pe anul 2018 in valoare de 19 971 lei, propunem a se repartiza dupa 

cum urmeaza: 

     1. rezerva legala 1 178 lei 

2. 50% sub forma de dividende asociatului Municipiul Alexandria (9397 lei corespunzator  

aportului la capitalul social de 99,99%); 

3. diferenta de 9 396 lei se repartizeaza la alte rezerve prevazute de lege. 

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile reglemetarilor contabile in 

vigoare, ale Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completările ulterioare, ale 

O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale 

individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare, 

precum si ale OMFP 166/2017 - privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea 

situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la 

unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice. 

 

ALTE INFORMATII: 

 



   a) dezvoltarea previzibilă a entităţii - societatea comerciala isi va axa activitatea pe aceleasi 

domenii ca in anii precedenti, din considerentul ca pe aceste domenii s-a inregistrat cea mai mare 

rata a profitului;   

   b) activităţile din domeniul cercetării şi dezvoltării – nu este cazul;   

   c) informaţii privind achiziţiile propriilor acţiuni, şi anume - motivele achiziţiilor efectuate în cursul 

exerciţiului financiar; numărul şi valoarea nominală sau, în absenţa acesteia, echivalentul contabil al 

acţiunilor achiziţionate şi înstrăinate în cursul exerciţiului financiar şi proporţia din capitalul subscris 

pe care acestea o reprezintă;în cazul achiziţiei şi înstrăinării cu titlu oneros, contravaloarea 

acţiunilor; numărul şi valoarea nominală sau, în absenţa acesteia, echivalentul contabil al tuturor 

acţiunilor achiziţionate şi deţinute de entitate şi proporţia din capitalul subscris pe care acestea o 

reprezintă – nu este cazul;   

   d) existenţa de sucursale ale entităţii – nu este cazul;  Activitatea societatii s-a desfasurat la sediu. 

   e) în ceea ce priveşte utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare, dacă sunt semnificative 

pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a poziţiei financiare şi a profitului sau pierderii:   

   - obiectivele şi politicile entităţii în materie de management al riscului financiar – nu este cazul; 

   - expunerea entităţii la riscul de preţ, riscul de credit, riscul de lichiditate şi la riscul fluxului de 

numerar – nu este cazul. Societatea practică o politică de preţuri prin care urmăreşte modificarea 

acestora funcţie de evoluţia preţurilor pe piata. Nivelul preţurilor practicat este unul competitiv in 

ceea ce priveşte concurenţa pe plan local. Datele de scadenta a datoriilor sunt atent monitorizate iar 

sumele datorate dupa expirarea termenelor de plata sunt urmarite cu promptitudine. 

Politicile şi obiectivele firmei privind managementul riscului sunt: 

- menţinerea unui risc scăzut de colectare a creanţelor, prin respectarea procedurilor interne adoptate 

în vederea realizării acestui obiectiv; revizuirea acestor proceduri dacă este necesar;  

- asigurarea unui echilibru între perioada de recuperare a creanţelor şi perioada de  plată a datoriilor. 

In anul 2018 societatea nu a acordat avansuri sau credite administratorilor ori asociatilor. 

Pentru anul 2019 in cadrul entitatii, atat valoarea investitiilor, cat si cifra de afaceri, prezinta un  trend 

ascendent, in raport cu activitatea anului 2018. 

Evaluarea posturilor din prezenta situatie financiara simplificata, s-a efectuat în conformitate 

cu urmatoarele principii contabile:        

1. Principiul continuitatii activitatii: s-a tinut cont de faptul ca societatea îsi va continua în mod normal 

functionarea în viitorul previzibil;   

2. Principiul permanentei metodelor: Au fost aplicate aceleasi regului, metode,norme, privind 

evaluarea, înregistrarea si prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând 

comparabilitatea în timp a informatiilor contabile. 

3. Principiul prudentei:  Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute pâna la data 

închiderii exercitiului financiar; s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potentiale 

si au fost facute ajustari de valoare tinând seama de toate deprecierile posibile indiferent de modul 

cum acestea ar fi influentat rezultatul financiar; 

4. Principiul independentei exercitiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile 

si cheltuielile indiferent de data încasarii sumelor, respectiv, data efectuarii platilor; 

5. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv: au fost înregistrate toate elementele 

de activ si pasiv si, eventual, ulterior s-au efectuat compensari legale;   

6. Principiul intangibilitatii: bilantul de deschidere corespunde cu cel de închidere;  

7. Principiul necompensarii: nu s-au efectuat compensari între venituri si cheltuieli, ori între active si 

pasive, altele decât cele permise de lege. 

Politici contabile semnificative: Situatiile financiare sunt întocmite îsi exprimate în lei;  

Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achizitie).  



Costul stocurilor se bazeaza pe principiul FIFO (primul intrat, primul iesit). Conturile de creante si 

datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabila, respectiv, de plata. 

 

Informatii privind salariatii: 

a) S-au acordat indemnizatiile aprobate membrilor organelor de administratie. 

b) Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de 

administratie, conducere ori supraveghere. 

c) Nu s-au acordat avansuri si credite membrilor organelor de administratie, conducere ori de 

supraveghere in timpul exercitiului. 

d) salariati:  

- numar de salariati la 31.12.2018: 3 

- salarii platite, aferente exercitiului: 237 577 lei 

- cheltuieli cu asigurarile sociale: 7 994 lei 

   Societatea nu detine filiale. Bilantul contabil a fost intocmit cu respectarea regulilor prevazute de 

reglementarile in vigoare, pe baza balantei de verificare.  Contul de profit si pierdere reflecta fidel 

veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale perioadei de raportare. 

Avand in considerare ca cele prezentate sunt oportune, legale si necesare, propunem spre analiza si 

aprobare prezentul Raport si proiectul de Hotarare intocmit pentru aprobarea Raportului de audit, 

Situatiilor financiar-contabile, Raportului de gestiune si a Raportului de activitate privind incheierea 

exercitiului financiar la 31.12.2017 ale SC Primalex Proiect Tel SRL Alexandria. 
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