
SC PARC INDUSTRIAL ALEXANDRIA SRL

NOTA EXPLICATIVĂ LA SITUAȚIILE FINANCIARE - NR. 10
pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2021

Alte informații

1) S.C. PARC INDUSTRIAL ALEXANDRIA S.R.L. este persoană juridică română, functionează sub regimul 
juridic de societate comercială cu răspundere limitată și își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația 
română aplicabilă în vigoare, coroborat cu prevederile Actului Constitutiv.

Evidențele contabile ale societății se țin în limba română și în moneda națională.

Obiectul principal de activitate conform Actului Constitutiv al societății este: “activități ale organizațiilor economice 
și patronale”.

De la înființare, inclusiv pe parcursul anului 2021, societatea nu a putut desfășura activitatăți corespunzătoare 
obiectului principal de activitate, acest lucru fiind posibil în urma finalizării demersurile pe care societatea le-a 
întreprins în vederea construirii parcului industrial, pentru a atinge standardul minim de amenajare, astfel încât 
acesta să poată deveni operațional și să aibă atractivitate pentru investitori.

2) Societatea nu deține filiale.

3) Nu există creanțe sau datorii, respectiv venituri sau cheltuieli care să fi fost evidențiate initial într-o monedă
straină.

4) Rezultatul exercițiului

La închiderea exercițiului financiar al anului 2021, societatea înregistrează o pierdere netă de 283.926,47 lei (la 
31.12.2020 societatea a înregistrat o pierdere netă de 192.402,36 lei). 

5) Situațiile financiare ale anului 2021 au fost auditate de Auditor Financiar Sfinteș Ion, înregistrat la A.S.P.A.A.S.
sub nr. AF2518, în conformitate cu prevederile contractului. Menționăm că obiectul contractului este reprezentat de 
prestarea serviciilor de auditare în conformitate cu standardele în vigoare de audit a situațiilor financiare ale 
societății, întocmite în conformitate cu prevederile OMFP nr. 1802/2014 pentru exercițiul financiar încheiat la 31 
decembrie 2021.

Onorariul aferent exercițiului financiar perceput de Auditor Finaciar Sfinteș Ion pentru auditul statutar al situațiilor 
financiare anuale este de 3.500 lei.

6) Impozitarea

S.C. Parc Industrial Alexandria S.R.L. este plătitoare de impozit pe profit. 

Sistemul de impozitare din România este într-o fază de consolidare și armonizare cu legislația europeană. În acest 
sens, încă există interpretări diferite ale legislației fiscale. În anumite situații, autoritățile fiscale pot trata în mod 
diferit anumite aspecte, procedând la calcularea unor impozite și taxe suplimentare și a dobânzilor și penalităților de 
întârziere aferente. 

Cota impozitului pe profit în vigoare la 31 decembrie 2021 este de 16%.



Reconcilierea dintre rezultatul exerciţiului şi rezultatul fiscal, conform declaraţiei de impozit pe profit, se prezintă 
astfel:

Element
Exercițiul încheiat la

31 decembrie 
2020

31 decembrie 
2021

Venituri totale 0 0

Cheltuieli totale 192.402 283.926

Profit brut/ pierdere 192.402 283.926

Elemente similare veniturilor 0 0

Elemente similare cheltuielilor 0 0

Amortizare fiscală 5.236 4.363

Total deduceri 5.236 4.363

Pierdere 197.638 288.289

Venituri neimpozabile 0 0
Dobânzi/majorări de întârziere, amenzi, confiscări si penalităţi 
datorate către autoritățile române 2 0

Cheltuieli cu amortizarea contabilă 6.251 5.378

Total cheltuieli nedeductibile 6.253 5.378

Pierdere fiscală pentru anul de raportare 191.385 282.911

Pierdere fiscală de recuperate din anii precedenți 97.037 288.422

Pierdere fiscală de recuperate în anii următori 288.422 571.333

7) Mediul înconjurător

România se află în prezent într-o perioadă de rapidă armonizare a legislației de mediu cu legislația în vigoare a 
Comunității Economice Europene. La 31 decembrie 2021, societatea nu a înregistrat nicio datorie referitoare la 
costuri anticipate, incluzând taxe legale și de consultanță, studii, proiectare și implementare a planurilor de 
remediere a problemelor de mediu.

8) Nu s-au înregistrat activități extraordinare.
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