
SC PARC INDUSTRIAL ALEXANDRIA SRL
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2021

Nota 11 – Stocuri

Denumire
31.dec 31.dec

2020 2021

MATERII PRIME ŞI MATERIALE (clasa 3 - 30) 0 0
STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE (clasa 
3 - 32)

0 0

PRODUSE ÎN CURS DE EXECUȚIE (clasa 3 - 33) 0 0

PRODUSE FINITE ȘI REZIDUALE (clasa 3 - 34) 0 0

ANIMALE (clasa 3 - 36) 0 0

MĂRFURI (clasa 3 - 37) 0 0

AMBALAJE (clasa 3 - 38) 0 0

AVANSURI PENTRU CUMPĂRĂRI DE STOCURI 0 0

Total stocuri 0 0

Nota 12 – Disponibilități bănești

Lei 
31.dec 31.dec

2020 2021

Conturi la bănci în lei 629.470 479.902

Numerar în casierie 0 0

Numerar la sfârșitul perioadei 629.470 479.902

Cecuri de încasat

Avansuri de trezorerie 

Alte valori 

Conturi asimilate

Numerar și conturi asimilate 629.470 479.902
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Nota 13 - Investiții financiare pe termen scurt

Societatea nu are investiții financiare pe termen scurt.

Nota 14 - Părți afiliate

S.C. PARC INDUSTRIAL ALEXANDRIA SRL  nu are asocieri cu alte întreprinderi.

14.1 Tranzacții cu părți afiliate

La 31 decembrie 2021 societatea nu a avut relații cu părțile afiliate. 
Cumpărările societății generate de tranzacții cu societăți din cadrul grupului sunt următoarele:
- Nu sunt achiziții generate de tranzacții cu societăți din cadrul grupului.

Vânzările societății către alte societăți din cadrul grupului sunt următoarele:
- Nu au existat vânzări în cadrul grupului deoarece nu face parte dintr-un  grup.

14.2 Situația soldurilor rezultate din vânzarea/cumpărarea de bunuri și servicii

Datoriile societății către alte societăți din grup se prezintă astfel:
- Nu este membră a unui grup și nu are datorii către grup.

Creanțele societății față de societățile grupului se prezintă astfel:
- Nu are împrumuturi la părți afiliate.

Situația împrumuturilor de la părți afiliate:
- Nu sunt deținute împrumuturi de la părți afiliate.

Nota 15 - Mediul înconjurător

România se află în prezent într-o perioadă de rapidă armonizare a legislației de mediu cu legislația europeană în vigoare. 
La 31 decembrie 2021,  societatea nu consideră costurile asociate cu problemele mediului înconjurator ca fiind 
semnificative și ca urmare nu a înregistrat niciun provizion referitor la costuri anticipate, inclusiv taxe legale și de 
consultanță, studii, proiectare și implementare a planurilor de remediere a problemelor de mediu.
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Nota 16 - Evenimente ulterioare
Evenimentele ulterioare datei bilanțului sunt acele evenimente, favorabile sau nefavorabile, care au loc între data 
bilanțului și data la care situațiile financiare anuale sunt autorizate pentru publicare. Evenimentele ulterioare datei 
bilanțului care furnizează informații suplimentare în legatură cu poziția societății la data bilanțlui (evenimente care 
necesită ajustări) sunt reflectate în situațiile financiare. Evenimentele ulterioare datei bilanțului care nu necesită ajustări 
sunt evidențiate în note,îin cazul în care sunt semnificative.
Conducerea societății nu are cunoștință de alte evenimente ulterioare datei de 31 decembrie 2021 care ar putea avea un 
impact semnificativ și ar trebui să fie prezentate în aceste situații financiare.

Nota 17 - Managementul riscului

Principalele riscuri la care este supusă societatea și politicile aplicate sunt detaliate mai jos:

- Riscul de lichiditate
Managementul prudent al riscului de lichiditate implică menținerea de numerar suficient. Datorită naturii activității, 
societatea urmărește să aibă flexibilitate în posibiliățile de finanțare. 
- Riscul aferent mediului economic 
Efectele crizei financiare internationale s-au resimtit și pe piața financiară românească.
Procesul de ajustare a valorilor în funcție de risc care a avut loc pe piețele financiare internaționale în 2013 și 2014 a 
afectat performanța acestora, inclusiv piața din România, conducând la o incertitudine crescută cu privire la evoluția 
economică în viitor.

- Riscul fiscal

Începând cu 1 ianuarie 2007 România a devenit membră a Uniunii Europene și, prin urmare, trebuie să aplice reguli 
detaliate și complexe în baza Tratatelor, Reglementărilor și Directivelor Uniunii Europene. Societatea trebuia să se 
conformeze legislației Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2007, în consecință este pregatită să aplice schimbările 
solicitate de legislația UE. Aceste schimbări au fost implementate, însă autoritățile fiscale au un interval de până la 5 ani 
pentru a controla modul în care aceste schimbări au fost implementate.
Interpretarea textului și procedurile de implementare în practică ale reglementărilor fiscale recent adoptate pot să difere 
și există un risc ca anumite tranzacții, spre exemplu, să fie interpretate diferit de către autoritațile fiscale, față de 
tratamentul societății.
În plus, Guvernul României are un număr de agenții care sunt autorizate să efectueze controale ale societăților care își 
desfășoară activitatea în România. Aceste controale sunt similare ca natură cu controalele fiscale efectuate de autoritățile 
fiscale în majoritatea statelor, dar pot fi extinse nu numai la aspectele fiscale, ci și la alte aspecte legale și de 
reglementare în domeniile în care respectivele agenții sunt interesate. Este probabil ca societatea să continue să facă 
obiectul unor controale obișnuite, pe masură ce noi legi și reglementări sunt promulgate. 
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Nota 18 - Contingente

Litigii şi dispute
Societatea nu este obiectul acţiunilor în instanță, iar conducerea Societăţii consideră ca nu vor avea loc astfel de acțiuni 
ce pot produce un efect advers semnificativ asupra rezultatelor economice şi a poziţiei financiare a Societăţii. 

Impozitarea
Sistemul de impozitare din România este într-o fază de consolidare și armonizare cu legislația europeană. Totuși, încă 
există interpretări diferite ale legislației fiscale. În anumite situații, autoritățile fiscale pot trata în mod diferit anumite 
aspecte, procedând la calcularea unor impoziteși taxe suplimentare și a dobânzilor și penalităților de întârziere aferente.
În România, exercițiul fiscal rămâne deschis pentru verificare fiscală timp de 5 ani. 

Conducerea Societății consideră că obligațiile fiscale în aceste situații financiare sunt adecvate.

Prețul de transfer
Legislația fiscală din România conține reguli privind prețurile de transfer între persoane afiliate încă din anul 

2000. Cadrul legislativ curent definește principiul „valorii de piață” pentru tranzacțiile între persoane afiliate, precum și 
metodele de stabilire a prețurilor de transfer.

Ca urmare, este de așteptat ca autoritățile fiscale să inițieze verificări amănunțite ale prețurilor de transfer. 
Societatea nu poate cuantifica rezultatul unei astfel de verificări.
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