
MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 PROIECT

Punct suplimentar 
pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare

din 16.05.2019

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierderi, a raportului de 
activitate al Consiliului de Administraţie pe anul 2018 şi a programului de activitate 

pe anul 2019 ale societăţii Administrare Active Sector 3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor 

administraţieipublice locale, pentru modificarea Legii administraţie i publice locale 
nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 393/2004privind Statutul aleşilor locali, 
întrunit în şedinţă extraordinară, azi 16.05.2019

Având în vedere:
-  Expunerea de motive nr.409873/CP/15.05.2019 a Primarului Sectorului 3;
-  Raportul de specialitate nr. 408042/14.05.2019 al Serviciului Control Intern - 

Compartimentul Guvemanţă Corporativă;
-  Adresa nr. 408077/14.05.2019 a Serviciului Control Intern - Compartimentul 

Guvemanţă Corporativă.
In conformitate cu prevederile:

-  Art. 194 alin. (1) lit. a) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată2, cu 
modificările şi completările ulterioare;

-  Art, 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată4, cu modificările şi 
completările ulterioare;

~ Art. 55 alin (1) şi art. 56 din OUG nr. 109/2011 privind guvemanţa corporativă a 
întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

-  Ordinului nr. 10/2019 ai Ministrului Finanţelor publice 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 şi pentru reglementarea unor aspecte contabile;

~ HCGMB nr. 204/29.11.2012 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 
3 de a hotărî cu privire la înfiinţarea unei societăţi comerciale;

-  HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 privind auditarea societăţilor la care Sectorul 3 al 
municipiului Bucureşti este asociat unic/majoritar;

-  Art. 12, pct. 12.1 lit. d), g) şi h) şi art. 14, pct 14.2, lit. e) din Actul Constitutiv al 
societăţii Administrare Active Sector 3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 
281/07.12.2012, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.



HOTĂRĂŞTE:

Art.l. Se aprobă bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi pe anul 2018 al 
societăţii Administrare Active Sector 3 SRL, prevăzute în Anexele nr. 1 şi 2 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre,

Art.2. Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administraţie ai societăţii 
Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul 2018. prevăzut în Anexa nr. 3 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.

Art3, Se aprobă Programul de activitate al societăţii Administrare Active Sector 3 
SRL pentru anul 2019, prevăzut în Anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.

Art.4. Se ia act de Raportul de audit financiar extern pentru anul 2018, prevăzut în 
Anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă descărcarea de activitate şi de gestiune a administratorilor 
Consiliului de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL pentru 
exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018.

Art.6, Societatea Administrare Active Sector 3 SRL va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ* ? j
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Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi 
pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administraţie pe anul 2018 şi a 

programului de activitate pe anul 2019 ale societăţii Administrare Active Sector 3 S.R.L.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti prin Hotărârea nr. 204/29.11.2012, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea 
nr, 281/07.12.2012 înfiinţarea societăţii Locuinţe Sector 3 SRL, a cărei denumire a fost 
modificată ulterior în societatea Administrare Active Sector 3 SRL, având ca acţionar majoritar 
Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti şi al cărei obiect principal de activitate în prezent, 
conform prevederilor actului constitutiv, constă în fabricarea produselor din beton pentru 
construcţii -  cod CAEN 2361,

în calitatea sa de acţionar, Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti trebuie să demonstreze 
transparenţă şi maximă claritate în politica sa de acţionariat, urmărind în raporturile sale cu 
societăţile la care este acţionar, eficacitatea şi profitabilitatea economică.

Astfel, societatea prezintă Bilanţul contabil anual care conţine informaţii atât despre 
active cât şi despre pasive, având rolul de a reda o situaţie clară, atât în formă sintetică cât şi 
valorică, a situaţiei financiare aferente, prin datele oferite ajutând la o mai bună gestionare a 
resurselor, la previziuni pentru evoluţia bugetului şi la o orientare mai profitabilă privind 
activitatea societăţii. Din actele prezentate rezultă că societatea Administrare Active Sector 
3 S.R.L. a realizat în cadrul exerciţiului financiar 2018 un profit net în valoare de 2.706.960 lei.

Anual, Consiliul de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 S.R.L. 
prezintă un raport privind execuţia mandatului administratorilor, care conţine atât detalii cu 
privire la activităţile operaţionale, la raportările contabile şi la performanţele financiare ale 
societăţii cât şi elemente de guvemanţă corporativă, explicaţii cu privire la implementarea 
practicilor şi măsurilor de guvemanţă corporativă în cadrul societăţii, precum şi motivaţii 
pentru care unele recomandări şi principii nu sunt implementate.

La baza elaborării acestui raport se află Planul de administrare care trebuie sa fie 
corelat cu scrisoarea de aşteptări şi să stabilească misiunea, obiectivele, acţiunile, resursele 
şi indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari pentru derularea activităţii societăţii 
pentru perioada valabilităţii contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de 
Administraţie.

Programul de activitate al societăţii Administrare Active Sector 3 S.R.L. pentru anul 
2019, este un document de referinţă pentru respectarea angajamentelor faţă de comunitatea 
locală şi obţinerea performanţei, la elaborarea căruia au fost luate în considerare obiectivele
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de investiţii aflate în derulare, asigurarea unei evoluţii a societăţii, precum şi priorităţile 
necesare pentru optimizarea cheltuielilor şi obţinerea de profit.

Având în vedere că prin HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 a fost aprobată auditarea 
societăţilor la care Sectorul 3 al municipiului Bucureşti este asociat unic/majoritar, în urma 
efectuării acestui audit la societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L s-a constatat că 
bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 a fost conceput cu rigurozitate astfel încât 
să stabilească premisele unui echilibru financiar, societatea realizând profit, că procedurile 
de achiziţie se realizează corespunzător nefiind identificate aspecte care să pună la îndoială 
capacitatea societăţii de a-şî continua activitatea conform principiului Continuităţii activităţii.

Luând în considerare cele prezentate şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
408042/14.05.2019 al Serviciului Control intern - Compartimentul Guvemanţă Corporativă 
am iniţiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al 
Sectorului 3.

PRIMAR,
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Preşedinţia României !a Consiliu: Uniunii Europene

Nr. 408042/14.05.2019
RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi 
pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administraţie pe anul 2018 şi a 

programului de activitate pe anul 2019 ale societăţii Administrare Active Sector 3 SRL

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti prin Hotărârea nr. 204/29,11.2012, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin HCLS3 nr. 
281/07.12.2012 înfiinţarea societăţii S.C. Locuinţe Sector 3 SRL, a cărei denumire a fost 
modificată ulterior în S.C. Administrare Active Sector 3 SRL. Societatea a fost înfiinţată şi 
funcţionează în temeiul Legii 31/1990privind societăţile sub forma unei societăţi cu răspundere 
limitată.

Societatea Administrare Active Sector 3 SRL este persoană juridică română, înregistrată 
la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40/14752/2012 având CUI 31012790, cu 
asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti prin Consiliul Local Sector 3 şi asociat 
minoritar societatea SD3- Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL şi este reprezentată legal de dl. 
Corbuleanu Florentin în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie.

La data înfiinţării obiectul principal de activitate al societăţii a fost “Administrarea 
imobilelor pe baza de comision sau contract” -  cod CAEN 6832. In prezent, în conformitate cu 
Hotărârea nr. 159 din 26.02.2019 a Consiliului Local al Sectorului 3 Bucureşti, obiectul 
principal de activitate al societăţii a devenit “Fabricarea produselor din beton pentru construcţii” 
-cod  CAEN2361.

Sediul societăţii se află în Bucureşti, Sector 3, Calea Vitan nr. 242.
Societatea are înregistrate următoarele sedii secundare/puncte de lucru:

1. Bucureşti, Sectorul 3, strada Chiciurei, nr. 39-45, etaj 1;
2. Bucureşti, Sectorul 3, strada Jeaxi-Alexandru Steriadi, nr. 17, clădire multifuncţională;
3. Jud. Ilfov, Popeşti-Leordeni, Şos. de Centură, nr. 111, fabrica de betoane şi prefabricate 

din beton;
4. Jud. Ilfov, Popeşti-Leordeni, Şos. de Centură, nr. 111, staţie de mixturi asfaltice.

Prin adresa nr. 3949/10.05.2019 (înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr. 
405440/10.05.2019), însoţită de Decizia nr. 1563/09.05.2019 a asociatului minoritar SD3- 
Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL, înregistrată cu nr. 3893/09.05.2019 (răspuns la solicitarea 
nr. 3713/06.05.2019) de Hotărârile Consiliului său de Administraţie nr. 29 şi 30/24.04.2019) 
şi de celelalte anexe ale sale, societatea Administrare Active Sector 3 SRL propune spre 
aprobare:

© B ilanţu l contabil şi contul de profit şi pierderi pe anul 2018 (anexele 1 şi 2), însoţite 
de raportul auditorului (anexa nr, 5) şi descărcarea de activitate şi de gestiune a 
administratorilor Consiliului de Administraţie al societăţii Administrare Active
Sector 3 SRL pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018;____________
©  Raportul de activitate al Consiliului de Administraţie pentru anul 2018 (anexa 3);

©  Programul de activitate al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL pentru 
anul 2019 (anexa 4)

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în 
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terii în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute 
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3, 1

http://www.primarie3.ro
mailto:guyernant3corpQrativa@pri1r1arie3.ro


P R I M Ă R I A

) SECTORULUI
B U C U R E Ş T I3 S E R V IC IU L  C O N T R O L IN TE R N

C O M PA R TIM EN T G U V ER N A N TĂ  C O R PO R A TIV Ă

O  —Bilanţul contabil anual - conţinând informaţii atât despre active (capitalul revenit 
In urma desfăşurării activităţilor declarate) cât şi despre pasive (capitalul propriu şi datoriile) - 
are rolul de a reda o situaţie clară, atât în formă sintetică cât şi valorică, a situaţiei financiare 
aferente unei persoane juridice şi poate ajuta prin datele oferite la o gestionare mai bună a 
resurselor, la previziuni pentru evoluţia bugetului şi la o orientare mai profitabilă privind 
activitatea societăţii.

Situaţia financiară a societăţii Administrare Active Sector 3 SRL este prezentată, într- 
un format foarte sintetic, în tabelele de mai jos, ce conţin informaţii extrase din bilanţul cu 
anexele sale şi situaţia contului de profit şi pierderi pentru exerciţiul financiar aferent anului 
2018 :
a) Elemente de bilanţ, total active curente; situaţia datoriilor societăţii; total pasive 
curente (valori exprimate în lei)

ACTIV Sold h  01.01.1018 Sold b  31.12.2018
Active ~ to ta l, din care; 45.641.027 99.904.166
Active imobilizate-total, din care: 37.763.327 51.209.567

imobilizări necorporale 1,354 39.910
Imobilizări corporale 37.646.373 51.054.657
Imobilizări financiare 115,000 115.000

Active circulante-total, din care: 7.877.700 48.894.599
Stocuri 0 3.187.036
Creanţe 308,691 39.911.282
investiţii pe termen scurt 0 0
DisponibMitătî în casă ş* conturi la banc? 7.569.003 5,596.281

PASIV Sold ta Ol.Ol.lOlS Sold la 31.12.2018
Capitaluri proprii -  total, din care: 45.417.456 98.267.488

Capital social subscris şl vărsat 48.020,000 98,020.000
Rezerve legale 0 138.138
Profitul sau pierderea reportată -2.296.921 -2.459-172
Profitul sau pierderea exerciţiului financiar -305,623 2.706.960

Datorii total, din care: 219J10 1.576.318
Datorii pe termen lung ......0; 45,489
Datorii pe termen scurt 219.910 1.530.829

b) Contul de profit şi pierderi (valori exprimate în Iei);

I n d ic a t o r .  ... 3 1 -d e e -1 7  3 1 -d e c -1 8

Veniturîdm exploatare 1.197.492 51.465.670
Cheltuieli din exploatare 1.532.184 48.721,690
ftgzuitetui din  exploatare >334.692 2.743 .980
Venituri financiare 39,069 19,720
Cheltuieli financiare 10.000 948
R ezu lta tu l fin an ciar 29.069 18.772
Venituri excepţionale 0 0
Cheltuieli excepţionale 0 0
ftezM liafitl 0 0
Venituri TOTALE 1,236.561 ; 51.485,390
Cheltuieli TOTALE 1.542.184 ; 48.722.638
REZULTATUL BRUT >305,623 i 2.752.762
Cheltuiala cu Impozitul pe venit sî cu alte impozite 0 55.792
REZULTATUL NET >305,623 2,706.960
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c) Capita! social, asociaţi, părţi sociale (valori exprimate în  lei)

Număr părts sociale 
Procent
ASOCIAT 2 -  SD3 Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL
Număr părţi sociale
Procent

ASOCIAT 1 - Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti

Valoare parte socială (leii 
Număr total părţi sociale

CAPITAL SOCIAL
B B S B S

Societatea Administrare Active Sector 3 SRL a realizat în cadrul exerciţiului financiar 
2018 un profit net în valoare de 2.706.960 lei. Ţinând cont de faptul că la sfârşitul anului 2018 
pierderea reportată are o valoare totală de 2.459.172 lei Consiliul de Administraţie propune în 
vederea aprobării, repartizarea profitului contabil aferent anului 2018, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare, astfel;

□ 138.138 lei ~ rezerva legală,
□ 2.459.172 lei -  recuperarea pierderii contabile,
□ 109.650 lei -  finanţare investiţii viitoare.

Prin HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 a fost aprobată auditarea societăţilor la care Sectorul 3 
al municipiului Bucureşti este asociat unic/majoritar, Administrare Active Sector 3 SRL fiind 
una dintre ele.

Obiectivele auditului financiar sunt:
- obţinerea unor recomandări obiective privind evaluarea rezultatelor exploatării şi a 

respectării politicii administraţiei întreprinderii pe de o parte, iar pe de altă parte privind 
asigurarea credibilităţii informaţiilor;

- verificarea şi certificarea bilanţului contabil anual, obiectiv ce constituie de fapt rolul 
final al auditului financiar.

Raportul auditorului financiar reflectă opinia acestuia asupra modului de întocmire şi de 
reflectare în contabilitate a situaţiei financiare a societăţii, într-o formă imparţială şi credibilă, 
respectând prevederile standardelor din domeniu.

în urma auditării situaţiilor financiare ale societăţii Administrare Active Sector 3 SRL, 
care cuprind bilanţul la 31 decembrie 2018, contul de profit şi pierdere pentru exerciţiul 
financiar încheiat la această dată, precum şi un sumar al politicilor contabile semnificative şi 
notele explicative, opinia exprimată de auditorul financiar Rădulescu Georgeta a fost 
următoarea: „ în opinia mea, situaţiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a 
poziţiei financiare a Societăţii la data de 31 decembrie 2018 precum şi a performanţei 
financiare pentru exerciţiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul 
Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014, cu modificările şi completările ulterioare.,,

Bilanţul societăţii Administrare Active Sector 3 SRL şi contul de profit şi pierderi pe 
anul 2018, însoţite de raportul auditorului au fost întocmite în conformitate cu prevederile:

“  Ordinului nr. 10/2019 al Ministrului Finanţelor publice privind principalele aspecte 
legate de întocmirea si depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale 
ale operatorilor ecoriomici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice si pentru 
reglementarea unor Ispecte contabile;
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*a Art 1, alin (1): „Societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile 
autonome, institutele naţionale de cercei ar e-dezvoltare, societăţile cooperatiste şi celelalte 
persoane juridice au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie, respectiv 
contabilitatea financiară, potrivit prezentei legi, şi contabilitatea de gestiune adaptată la 
specificul activităţii,

■■ Art. 28, alin. (1) " Persoanele prevăzute la art. 1 au obligaţia să întocmească situaţii 
financiare anuale, inclusiv în situaţia fuziunii, divizării sau încetării activităţii acestora, în 
condiţiile legii, ”;
din Legea contabilităţii nr. 82/1991. republicată» cu modificările si completările ulterioare;

Art. 194. - alin (1) “Adunarea asociaţilor are următoarele obligaţii principale; a) să 
aprobe situaţia financiară anuală şi să stabilească repartizarea profitului net. ” 
din Legea societăţilor nr. 31/1990. republicată2. cu modificările si completările ulterioare;

Ba Art. 12, pct. 12.1. ”Adunarea Generală a Asociaţilor are următoarele atribuţii 
principale: "

A, lit d) “ hotărăşte asupra însuşirii rezultatelor anuale
B, lit g) “ examinează, aprobă şi modifică bilanţul şi contul de profit şi pierderi, după

analizarea raportului Consiliului de Administraţie
din Actul Constitutiv al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 
281/07.12.2012. cu modificările si completările ulterioare.

©  — în exercitarea rolului sau de acţionar al statului într-o societate, de la formularea scrisorii 
de aşteptări până la organizarea selecţiei membrilor consiliului de administraţie şi până la 
evaluarea activităţii şi performanţei acestora, autoritatea publică tutelară -  Sectorul 3 al 
Municipiului Bucureşti -  trebuie să demonstreze maximă claritate, predictibilitate şi 
transparenţă cu privire la politica sa de acţionariat, urmărind în raporturile sale cu 
întreprinderile publice eficacitatea şi profitabilitatea economică.

In calitatea sa de acţionar, în cazul societăţilor, autoritatea publică tutelară primeşte 
anual din partea fiecărui Consiliu de Administraţie un raport privind execuţia mandatului 
administratorilor, care conţine atât detalii cu privire la activităţile operaţionale, la raportările 
contabile şi la performanţele financiare ale societăţii cat şi elemente de guvemanţă corporativă, 
explicaţii cu privire la implementarea practicilor şi măsurilor de guvemanţă corporativă în 
cadrul întreprinderii publice, motivaţii pentru care unele recomandări şi principii nu sunt 
implementate.

La baza elaborării acestui raport se află Pianul de administrare care trebuie sa fie corelat 
cu scrisoarea de aşteptări şi să stabilească misiunea, obiectivele, acţiunile, resursele şi 
indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari pentm derularea activităţii societăţii pentru 
perioada valabilităţii contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administraţie.

Membrii Consiliului de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL au 
fost numiţi în urma derulării procedurilor de selecţie, iniţiala si pentm posturi rămase vacante, 
prin HCLS3 nr. 340/27.07.2017, HCLS3 nr. 689/28.12.2017, HCLS3 nr. 585/19.12.2018 si 
HCLS3 nr. 116/31,01.2019.
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Componenţa Consiliului de Administraţie este următoarea:

- CORBULEANU FLORENTIN, preşedinte cu mandat (19.12.2018 -prezent);

- RECOŞEANU ILEANA, membru ( 27.07.2017 -  prezent);

- DINU LIVIU-DANIEL, membru (27.07.2017 -prezent);

- GHEORGHE ANA-MARIA, membru (27.07.2017 -  prezent);

- MIHĂLCESCU DARIA-CĂTĂLINA, membru ( 28.12.2017 - prezent);

- DOHOT IOAN DUMITRU, membru (28.12.2017 -prezent);

- MATEESCU ANCA, membru ( membru 31.01.2019 -  prezent).

Consiliul de Administraţie al societăţii este responsabil pentru organizarea şi 
supravegherea managementului afacerilor întreprinderii. în primul rând acest lucru înseamnă 
că administratorii revizuiesc strategia de ansamblu a societăţii, fac alegeri strategice 
importante, pregătesc politicile şi priorităţile generale şi supraveghează punerea în aplicare a 
acestor politici şi strategii.

Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii 
Administrare Active Sector 3 SRL au intrat în vigoare la data de 08.08.2017, pentru o perioadă 
de 4 ani.

Raportul de activitate al Consiliului de Administraţie al societăţii Administrare 
Active Sector 3 SRL pentru anul 2018 conţine următoarele tipuri de informaţii:

A. Prezentare generală a societăţii» cu referire Ia:______ ______________________
— înfiinţarea societăţii , bazele legale ale constituirii acesteia, capital social, asociaţi, părţi 
sociale, obiect principal de activitate şi obiecte secundare, sediu social, puncte de lucru, 
componenţa Consiliului de Administraţie şi atribuţii pe parcursul anului 2018;

B. Descrierea hotărârilor adoptate de Consiliul de Administraţie în cele 25 şedinţe

—modificarea structurii organizatorice (a organigramei, a regulamentelor necesare pentru 
funcţionarea societăţii corespunzător asigurării unui trend ascendent) şi asigurarea mijloacelor 
necesare dezvoltării acesteia;
— impactul prevederilor Directivei UE referitoare la protecţia datelor cu caracter personal şi 
alinierea la noile standarde, implementarea dispoziţiilor privind protecţia datelor cu carcter 
personal;
— bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul financiar 2018 şi rectificările ce s-au impus;
— situaţiile financiare anuale însoţite de raportele corespunzătoare (transmiterea bilanţului 
contabil cu anexele sale, a contului de profit şi pierderi, a raportului de activitate al Consiliului 
de Administraţie pentru anul 2017 şi a programului de activitate aferent anului 2018 ale 
societăţii Administrare Active Sector 3 SRL spre aprobare de către autoritatea publică tutelară);
— achiziţionarea de mobilier, măsuri privind reamenjarea şi dotarea imobilului din Calea Vitan 
nr. 242, Sector 3, Bucureşti în care se află sediul societăţii, măsuri privind asigurarea acestuia 
precum şi realizarea de venituri prin subînchiriere;
— achiziţia de la societatea Delta ACM Construcţii şi Montaj 93 SA (conform HCLS3 476 din 
11.10.2018) a unei fabrici de beton şi prefabricate, precum şi închirierea de la societatea 
Algorithm Construcţii S3 SRL a unei staţii de mixturi asfaltice, instalaţii amplasate în Jud. Ilfov, 
Popeşti-Leordeni, Sos. de Centura nr. 111 (adresă la care a fost înfiinţat un nou punct de lucru)
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în scopul schimbării direcţiei de dezvoltare strategică, asigurării mijloacelor de producţie şi 
generării de venituri din activitatea de furnizare materiale de construcţii;
— închirierea clădirii situate în str. Jean Steriadi, nr. 17, sector 3, Bucureşti şi realizarea de 
venituri prin subînchirierea imobilului;
— stabilire grilă de salarizare şi alte măsuri de motivare a personalului;
— realizare de venituri prin achiziţia de echipamente Terra Park şi valorificarea lor către 
societatea Algorithm Construcţii S3 SRL, conform HCLS3 nr. 366 din 14.08,2018 şi HCLS3 
nr. 547 din 15.11.2018;
— achiziţii de imobile, teren şi construcţii în Popeşti Leordeni, Splaiul Unirii, nr, 15, măsuri 
privind aducerea la parametrii optimi pentru închirierea construcţiilor, conform HCLS3 nr. 473 
din 11.10,2018 şi achiziţia de teren intravilan în suprafaţă totală de 60.953 mp, amplasat în 
comuna Glina, judeţul Ilfov, conform HCLS3 nr. 524 din 30.10.2018, în scopul extinderii 
patrimoniului;
— Valorificarea imobilelor din B-dul. Republica nr. 256, Sector 3, Bucureşti, către parteneri 
comerciali aflaţi sub autoritatea Consiliului Local Sector 3, conform HCLS3 517 si 518 din 
30.10.2018
— etc.

C. Hotărârile Adunării Generale a Asociaţilor

în raportul de activitate sunt prezentate toate hotărârile Adunării Generale a Asociaţilor 
din anul 2018, implementarea lor realizându-se prin grija Consiliului de Administraţie al 
societăţii Administrare Active Sector 3 SRL şi a Preşedintelui acestuia, în scopul asigurării unei 
evoluţii favorabile.

D. Activitatea societăţii_________________________________________________________
în perioada aferentă raportării societatea a desfăşurat următoarele tipuri de activităţi:

• servicii de administrare a unui nr. de 419 locuinţe, conform Legii nr. 230/2007, în 
baza contractului de administrare nr. 256/20.10.2016 încheiat între Sectorul 3 al Municipiului 
Bucureşti şi Administrare Active Sector 3 SRL;

•  servicii de închirierc/subînchiriere, societatea dispunând de o serie de imobile 
deţinute în proprietate, în administrare sau prin închiriere;

9 producţie materiale de construcţii prin exloatarea halei de prefabricate (în urma 
achiziţionării unei fabrici de betoane şi prefabricate din beton) şi a staţiilor de betoane, mixturi 
asfaltice, emulsie bituminoasă, bitum modificat preluate prin închiriere conform ctr. nr. 281 bis 
din 01.11.2018 de la societatea Algorithm Construcţii S3 SRL.

E. Activitatea d e  resurse um ane (repartiţia personalului pe com partim ente, cursurî 
de pregătire profesională)

Capitalul uman joacă un rol esenţial în desfăşurarea activităţii şi evoluţia unei societăţi. 
La finele anului 2018 numărul mediu de salariaţi a fost de 38 persoane iar numărul efectiv 

de 89 persoane.
..u .i |..n.iu u u j . |i J i m ^ M tH : i i 'i

IPersonal tn cadrul compartimentului administrare imobile 
Personal m cadrul Serviciului Producţie 
Personal ai departamentelor de suport şi management 
Personal detaşat ia alte societăţi

■■Nr Pdrsddiie;
m
41
M
14
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Repartiţia personalului pe compartimente la 31 dec 2018;

* Astnratstrare îmofcste

* Producţie
* TESA şt -msnsgement 

m Detaşaţi

In anul 2018 s-a participat la două cursuri de pregătire profesională.

qtLV; Ă L FTŢL Afet iV TLTt vT ăLL TTŞ; j-: ;-:ş c C TL : tLTŢ TL:T:;:

în perioada de referinţă au fost contractate servicii de consultanţă juridică şi asigurarea 
asistenţei avocaţiale pentru reprezentarea intereselor societăţii.

Pagina de internet a societăţii www.actives3.ro conţine secţiunea numită 
„ Transparenta" , aceasta fiind permanent actualizată cu noile informaţii ce trebuie să fie 
accesibile publicului, conform legislaţiei în vigoare.

H. Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli -realizarea programului de investiţii şi
^TTdbţatifVŢ:^

Concluzia prezentată în raport privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pentru 
anul 2019 este aceea că ea pote fi caracterizată ca având un nivel satisfăcător.

i. Prezentare sintetică a situaţiei financiare aferente anului 2018 - explicaţii;_______
Datele menţionate la acest capitol au fost anterior prezentate în raportul de specialitate, 

în tabelele secţiunii aferente bilanţului anual şi contului de profit şi pierderi.

L irtdicătţjri ■fch'di^ţd^
O componentă importantă a monitorizării performanţei o reprezintă negocierea şi 

aprobarea unui set de indicatori de performanţă, la nivelul Adunării Generale a Acţionarilor, 
aplicabil administratorilor şi ulterior monitorizarea regulată a îndeplinirii acestor indicatori.

Prin HCLS3 nr. 602/27.11.2017 au fost aprobaţi indicatorii cheie de performanţă 
financiari şi nefinanciari pentru membrii Consiliului de Administraţie al societăţii Administrare 
Active Sector 3 SRL, specificaţi în actele adiţionale la contractele de mandat.

Tabelul următor conţine informaţii despre stadiul de îndeplinire a acestor indicatori la 
sfârşitul anului 2018:

http://www.actives3.ro
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CATEGORIE DENUMIRE INDICATOR Propus Realizat

Flux de numerar Rata de  ro ta ţie  a da to riilo r 12082,00%

Cost C he ltu ie li asistenţă de  sănătate/salariat actual 46,11 491,58
Datorie Rata lichidităţii generale 32,91 31,15
Investiţii Timpul pentru pragul de rentabilitate
Ven itu r i Acurateţea prognozării veniturilor 39,00% 14,22%
Po lit ic i socia le 
guvernam entale Egalitatea de şanse 50,00% 37,00%
Calitate sen/icîi/produse Nivelul de pregătire a personalului 50,00% 30,00%
Satisfacţia c lien ţilo r Chestionare t ip  de satisfacţie a clienţilor 96,00% 100,00%

Guvernantă corporativă
Chestionar privind gradul de implementare a legislaţiei
priv ind  guvernanta corporativă

H H H H

K. Remuneraţia membrilor Consiliului de Administraţie ai societăţii Administrare 
Active Sector 3 SRL în anul 2018

Prin HCLS 3 nr. 340/27.07.2017 a fost aprobată remuneraţia Preşedintelui Consiliului 
de Administraţie aî societăţii Administrare Active Sector 3 SRL. în cuantum de 8.000 lei 
net/lună şi indemnizaţia pe şedinţă a membrilor Consiliului de Administraţie în cuantum de 
15% din remuneraţia lunară a Preşedintelui Consiliului de Administraţie.

Desfăşurarea activităţii societăţii Administrare Active Sector 3 SRL în condiţii de 
eficacitate, eficienţă şi economicitate a condus la înregistrarea unui rezultat semnificativ pozitiv 
şi la recuperarea integrală a pierderii reportate din anii anteriori.

Elaborarea raportului de activitate al Consiliului de Administraţie şi supunerea acestuia 
aprobării Consiliului Local al Sectorului 3 asigură respectarea prevederilor:
■■ Art. 12, pct. 12.1., lit h) ”Adunarea Generală a Asociaţilor are următoarele atribuţii 

principale:”“aprobă programul de activitate şi bugetul Societăţii (inclusiv investiţiile şi 
finanţările), modifică planul de activitate şi bugetul şi stabileşte politica de preţuri 
(remuneraţia pentru activităţile Societăţii). ”

■■ Art, 14, pct. 14.2, lit. e): ”Consiliul de Administraţie ia deciziile p r i v i n d “Supunerea, în 
fiecare an, spre aprobarea Adunării Generale, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea 
exerciţiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societăţii, precum şi a 
proiectului de program de activitate şi a proiectului de buget de venituri şi cheltuieli pe 
exerciţiul financiar următor

din Actul Constitutiv al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL, aprobat prin 
HCLS3 nr. 281/07.12.2012. cu modificările si completările ulterioare.

Art. 55, alin (1) “ Consiliul de administraţie sau, după caz, consiliul de supraveghere 
al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acţionarilor, un 
raport asupra activităţii de administrare, care include şi informaţii referitoare la execuţia 
contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu 
privire la activităţile operaţionale, la performanţele financiare ale societăţii şi la raportările 
contabile semestriale ale societăţii. ”

■■ Art. 56 “Consiliul de administraţie sau, după caz, consiliul de supraveghere 
elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 
31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina 
de internet a întreprinderii publice. ”
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din Ordonanţa de Urgentă nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor 
publice, cu modificările si completările ulterioare;

Programul de activitate al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL 
pentru anul 2019, document de referinţă pentru respectarea angajamentelor faţă de 
comunitatea locală şi obţinerea performanţei, a fost elaborat luându-se în considerare, 
asigurarea unui trend ascendent al societăţii, priorităţile necesare pentru optimizarea 
cheltuielilor şi obţinerea de profit.

Din punct de vedere structural, acesta conţine următoarele secţiuni:
A. Prezentarea generală a societăţii:
—date privind înfiinţarea societăţii, bazele legale ale constituirii acesteia, obiectul 

principal de activitate, capitalul social şi procentajul părţilor sociale deţinute de fiecare asociat, 
puncte de lucru, etc.

B. Activitatea curentă:
în anul 2019 societatea Administrare Active Sector 3 SRL va continua să desfăşoare 

aceleaşi tipuri de activităţi menţionate anterior la litera “D -  Activitatea societăţii” a 
prezentului raport de specialitate, activitatea de producţie fiind principala generatoare de 
venituri. Din acest motiv şi având în vedere complexitatea acestui tip de activitate societatea 
urmează să-şi concentreze în această direcţie majoritatea resurselor operative.

C. Priorităţi în administrarea societăţii în anul 2019 :
în această secţiune se prezintă în detaliu acţiunile concrete ce urmează a fî înfăptuite în 

scopul atingerii obiectivelor stabilite de către Consiliul de Administraţie pentru anul 2019, fiind 
reflectată viziunea unitară în ceea ce priveşte gestionarea activităţilor în interesul societăţii şi a 
asociaţilor.

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză şi dezbatere proiectul de hotărâre 
privind aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierderi, a raportului de activitate 
al Consiliului de Administraţie pe anul 2018 şi a programului de activitate pe anul 2019 ale 
societăţii Administrare Active Sector 3 SRL precum şi descărcarea de activitate şi de gestiune 
a administratorilor pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018.

Şef Serviciu C< 

Marta <3ei

rol Intern, 

nu

Compartiment Guvemanţă Corporativă 

întocmit,

Cornelia Pivni
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Către Consiliul Local al Sectorului 3

Si
3 ^ ?

io  C C  Ă C /Ş

Sediul

Referitor

dl. Robert Sorin Negoita, Primarul Sectorului 3 Bucureşti
SECTOR 3

Calea Dudesti, nr. 19, Sector 3, Municipiul Bucureşti
CABINET PRIMAR

.l£ S I ? £ £ ...Nr.

Data

Solicitare de adoptare a unei hotarari de consiliu local avand ca obiect 
aprobarea bilanţului contabil cu anexele sale şi a contului de profit şi pierderi 
pentru exerciţiul financiar încheiat al societăţii Administrare Active Sector 3 
SRL la care Consiliul Local al Sectorului 3 este asociat majoritar, a 
raportului de activitate al Consiliului de Administraţie al societăţii 
Administrare Active Sector 3 S.R.L pe anul 2018, a descărcării de gestiune a 
membrilor organelor de conducere pentru exerciţiul financiar 2018, precum si 
a proiectului de program de activitate pentru anul 2019.

Societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mim. 
Bucureşti, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 242, parter, camera 6, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului Bucureşti sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentată legal de dl. 
Corbuleanu Florentin, în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie, cu asociat majoritar 
Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureşti, Înaintam prezenta:

Solicitare de adoptare a unei hotarari de consiliu local avand ca obiect aprobarea bilanţului 
contabil cu anexele sale şi a contului de profit şi pierderi pentru exerciţiul financiar încheiat al 
societăţii Administrare Active Sector 3 SRL la care Consiliul Local al Sectorului 3 este asociat 
majoritar, a raportului de activitate al Consiliului de Administraţie al societăţii Administrare 
Active Sector 3 S.R.L pe anul 2018, a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere 
pentru exerciţiul financiar 2018, precum si a proiectului de program de activitate pentru anul 
2019.

Conform prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, Adunării Generale a Asociaţilor îi revine 
obligaţia de a aproba situaţia financiară anuală, de a stabili repartizarea profitului sau recuperarea 
pierderilor , art. 194 alin. (1), lit.a. Situaţiile financiare anuale au fost auditate conform HCL S 3 
nr.59/16.02.2018 de către auditor financiar Radulescu M. Georgeta , înregistrata la Camera 
Auditorilor Financiari din Romania cu numărul 4906/2014.

C.LU. 31012790, R.C J4G/.147S2/2012
i8AN R0351JGBS0000022022S33RON GARANT! BANK
Sediu! social: Calea V itan 242, parter, camera 6, sector 3, Bucureşti
Sediu! secundar şi de corespondenţă: sîr. CMciure! 39-43, ei. 1 , sector 3, Bucureşti
Capital social subscris: 93.020.000 iei

SR m  9001:2015 
â | |  SR EN 14001:2015

Certificat nr 0930400582 a n  08.03.20X9
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Conform Actului constitutiv al societăţii, Adunarea Generala a Asociaţilor are următoarele 
atribuţii principale:

- art. 12 pct.12.2 lit. d) hotărăşte asupra însuşirii rezultatelor anuale;
- art. 12 pct.12.2 lit. g) examinează, aprobă şi modifică bilanţul şi contul de profit şi pierderi, 

după analizarea raportului Consiliului de Administraţie.
- Art. 12, pct. 12.2 lit h) aprobă programul de activitate şi bugetul Societăţii (inclusiv 

investiţiile şi finanţările), modifică planul de activitate şi bugetul şi stabileşte politica de 
preţuri (remuneraţia pentru activităţile Societăţii);

La prezenta adresa anexam următoarele documente:

1. Solicitare către SD3- Salubritate si Deszăpezire S3 SRL de aprobare a bilanţului contabil cu 
anexele sale şi a contului de profit şi pierderi pentru exerciţiul financiar încheiat al societăţii 
Administrare Active Sector 3 SRL, a raportului de activitate al Consiliului de Administraţie al 
societăţii Administrare Active Sector 3 S.R.L pe anul 2018, a descărcării de gestiune a 
membrilor organelor de conducere pentru exerciţiul financiar 2018, precum si a proiectului de 
program de activitate pentru anul 2019.

2. Raportul de audit al exerciţiului financiar 2018

3. Raportul de activitate al Consiliului de Administraţie pe anul 2018

4. Bilanţul contabil al exerciţiului financiar 2018

5. Contul de profit si pierdere al exerciţiului financiar 2018

6. Date informative

7. Situaţia activelor imobilizate la data de 31.12.2018

8. Situaţia amortizării activelor imobilizate

9. Situaţia ajustărilor pentru depreciere

10. Balanţa de verificare 31.12.2018

11. Declaraţie in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilităţii 82/1991

12. Raportul de gestiune privind exerciţiul financiar 2018

13. Note explicative pentru exerciţiul financiar 2018

14. Proiect Program de Activitate al Administrare Active Sector 3 SRL 2019
f\ J

15. Hotararea Consiliului de Administraţie al societarii Administrare Active Sector 3 SRL. &
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Pentru aceste considerente, solicităm introducerea pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local 
Sector 3 a solicitării subscrisei de emitere a unei hotarari de Consiliu Local prin care sa se aprobe 
bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi pentru exerciţiul financiar încheiat al societăţii 
Administrare Active Sector 3 SRL, raportul de activitate al Consiliului de Administraţie al societăţii 
Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul 2018, a descărcării de gestiune a membrilor organelor 
de conducere pentru exerciţiul financiar 2018, precum si proiectul de program de activitate pentru 
anul 2019.

Cu deosebita consideraţie,

Corbuleanu Florentin
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Către SD3 -  Salubritate si Deszăpezire S3 SRL

Sediul Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativa, biroul 2,Sector 3, Municipiul
Bucureşti

Referitor Solicitare de aprobare a bilanţului contabil cu anexele sale şi a contului de profit
şi pierderi pentru exerciţiul financiar încheiat al societăţii Administrare Active 
Sector 3 SRL la care SD3 -  Salubritate si Deszăpezire S3 SRL este asociat 
minoritar, a raportului de activitate al Consiliului de Administraţie al societăţii 
Administrare Active Sector 3 S.R.L pe anul 2018, a descărcării de gestiune a 
membrilor organelor de conducere pentru exerciţiul financiar 2018, precum si 
a proiectului de program de activitate pentru anul 2019.

Societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. 
Bucureşti, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 242, parter, camera 6, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului Bucureşti sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentată legal de dl. 
Corbuleanu Florentin, în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie, cu asociat minoritar 
SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL, inaintam prezenta:

Solicitare de aprobare a bilanţului contabil cu anexele sale şi a contului de profit şi pierderi pentru 
exerciţiul financiar încheiat al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL la care SD3 -  
Salubritate si Deszăpezire S3 SRL este asociat minoritar, a raportului de activitate al Consiliului 
de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 S.R,L pe anul 2018, a descărcării de 
gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exerciţiul financiar 2018, precum si a 
proiectului de program de activitate pentru anul 2019.

Conform prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, Adunării Generale a Asociaţilor îi revine 
obligaţia de a aproba situaţia financiară anuală, de a stabili repartizarea profitului sau recuperarea 
pierderilor , art. 194 alin. (1), lit.a. Situaţiile financiare anuale au fost auditate conform HCL S 3 
nr.59/16.02.2018 de către auditor financiar Radulescu M. Georgeta , înregistrata la Camera 
Auditorilor Financiari din Romania cu numărul 4906/2014.

Conform Actului constitutiv al societăţii, Adunarea Generala a Asociaţilor are următoarele 
atribuţii principale:

- art. 12 pct.12.2 lit. d) hotărăşte asupra însuşirii rezultatelor anuale;
- art. 12 pct. 12.2 lit. g) examinează, aprobă şi modifică bilanţul şi contul de profit şi pierderi, după 

analizarea raportului Consiliului de Administraţie.
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- Art. î2, pct 12,2 lit h) aprobă programul de activitate şi bugetul Societăţii (inclusiv investiţiile 
şi finanţările), modifică planul de activitate şi bugetul şi stabileşte politica de preţuri 
(remuneraţia pentru activităţile Societăţii);

La prezenta adresa anexam următoarele documente:

1. Raportul de audit al exerciţiului financiar 2018
2. Raportul de activitate al Consiliului de Administraţie pe anul 2018
3. Bilanţul contabil al exerciţiului financiar 2018
4. Contul de profit si pierdere al exerciţiului financiar 2018
5. Date informative
6. Situaţia activelor imobilizate la data de 31.12.2018
7. Situaţia amortizării activelor imobilizate
8. Situaţia ajustărilor pentru depreciere
9. Balanţa de verificare 31.12.2018
10. Declaraţie in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilităţii 82/1991
11. Raportul de gestiune privind exerciţiul financiar 2018
12. Note explicative pentru exerciţiul financiar 2018
13. Proiect Program de Activitate al Administrare Active Sector 3 SRL 2019

Pentru aceste considerente, avand in vedere calitatea societăţii SD3-Salubritate si 
Deszăpezire S3 SRL, solicităm aprobarea bilanţului contabil şi contul de profit şi pierderi 
pentru exerciţiul financiar încheiat al societăţii Administrare Aetive Sector 3 SRL, raportului 
de activitate al Consiliului de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL 
pentru anul 2018, a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru 
exerciţiul financiar 2018, precum si a proiectului de program de activitate pentru anul 2019.

Cu consideraţie.

Corbuleanu Florentin

Preşedinte Consiliu de Administraţie

2 | 2



Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, Bucureşti
SALUBRITATE 
Şl DESZĂPEZIRE S3 C.UX: RQ 37804020 Reg. Corn: J40/9896/21.06.2017

f |
Către,

Administrare Active Sector 3 S.R.L.

SD3 SALUBRITATE Sî DESZAPEZlR&Srsfc liNTRARE *jp 'IEŞIRÊ  'ZKJATCLlUN

Referitor: Solicitare de aprobare a bilanţului contabil eu anexele sale si a 
Contului de profit si pierderi pentru exerciţiul financiar incheiat al societăţii 
Administrare Active Sector 3 S.R.L la care SD3-Salubritate şi Deszăpezire
S.R.L. este asociat minoritar, a raportului de activitate al Consiliului de 
Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 S.R.L pe anul 2018, a 
descărcării de gestiune a membrilor organelor deconducere pentru exerciţiul 
financiar 2018, precum si a proiectului de program de activitate pentru anul 
2019::

DECIZIE

In urma solicitării societăţii Administrare Active Sector 3 S.R.L nr. 
3713/06.05,2019, înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 1485 în data de 06.05.2019 
- în calitate de asociat minoritar aî societăţii Administrare Active Sector 3 S.R.L. se 
emite prezenta decizie având ca obiect aprobarea bilanţului contabil cu anexele 
sale si a Contului de profit si pierderi pentru exerciţiul financiar incheiat al 
societăţii Administrare Active Sector 3 S.R.L la care SDS-Salubritate şi 
Deszăpezire S.R.L. este asociat minoritar, a raportului de activitate al 
Consiliului de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 S.R.L pe 
anul 2018, a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere 
pentru exerciţiul financiar 2018, precum si a proiectului de program de 
activitate pentru anul 2019.

PREŞEDINTE C.A.

SD3 Salubritate şi Deszăpezire S3 S.R.L.
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Hotararea Consiliului de Administraţie nr. 29/24.04.2019

Consiliul de Administraţie ai societăţii ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 
S.R.L., întrunit în cvorum, în şedinţa din data 24.04.2019, în conformitate cu 
prevederile Art. 14.1 lit.a, 14.2 Ht.a,14.3 iita din Actuf Constitutiv ai ADMINISTRARE 
ACTIVE SECTOR.3 S.R.L: „ Consiliul de Administraţie se reuneşte ori de câte ori e 
necesar, la sediul societăţii sau locul indicat în convocare. Consiliul de Administraţie 
este necesar să se întrunească cel puţin o dată pe lună la sediul societăţii sau ori de 
câte ori interesele o impun. Reunirea Consiliului de Administraţie se face la convocarea 
Preşedintelui Consiliului de Administraţie sau la cererea Adunării Generale. Pentru 
valabilitatea deciziilor consiliului de Administraţie este necesara prezenta a cel puţin 
patru membri ai Consiliului de Administraţie, valabilitatea fiind condiţionate de prezenta 
preşedintelui Consiliului de Administraţie ”

Hotărăşte:

ART.1 -  Aproba bilanţul contabil, contul de profit si pierderi pe anul 
2018, raportul de activitate al Consiliului de Administraţie pe anul 2018 si 
programul de activitate pentru anul 2019 al societăţii Administrare Active 
Sector 3 SRL

Prezenta hotarare a fost adoptata în şedinţa din 

Corbuleanu Florentin -  Preşedinte C.A, 

Mateescu Anca -  Membru C.A. C ir- ''

Dohot lonut -Membru C.A.

Dinu liviu -  Membru

Recoseanu Ileana -  Membru C.A.

SeClii:! ru-ljr f; vie uţf e port denie; K;'. Chidui'ei 33-45. ev. I, sea'or 3, Bucu'fiîşvi 
CâpiÎLî! ţLibîcns: Î'B.O.l0.000 lei
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ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L,
iu .  CTciore; 33-CT ai. 1, sector 3, Bucuraşi;

Telefon: +40 374 G71 139 
H-maiî: o:Tce©3Ctîvssăctor3.fO 

wwvj.acfsvesS.ro

Hotararea Consiliului de Administraţie nr. 30/24.04.2019

Consiliul de Administraţie al societăţii ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 
S.R.L., întrunit în cvorum, în şedinţa din data 24.04.2019, în conformitate cu 
prevederile Art. 14.1 ii i a, 14.2 Hi a, 14,3 lit.a din Actul Constitutiv a! ADMINISTRARE 
ACTIVE SECTOR.3 S.R.L: „ Consiliul de Administraţie se reuneşte ori de câte ori e 
necesar; ia sediul societăţii sau locui indicat în convocare. Consiliul de Administraţie 
este necesar să se întrunească cel puţin o dată pe lună la sediul societăţii sau ori de 
câte ori interesele o impun. Reunirea Consiliului de Administraţie se face ia convocarea 
Preşedintelui Consiliului de Administraţie sau la cererea Adunării Generale. Pentru 
valabilitatea deciziilor consiliului de Administraţie este necesara prezenta a cei puţin 
patru membri ai Consiliului de Administraţie, valabilitatea fiind condiţionată de prezenta 
preşedintelui Consiliului de Administraţie ”

Hotărăşte:

ARTA  ™  Aproba concluziile raportului de audit financiar pentru anul 
2018 efectuat de dna Radulescu Georgeta, in calitate de auditor financiar, 
înregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu numărul
4906/2014,

Corbuleanu Florentin -  Preşedinte 

Mateescu Anca -  Membru C.A.

Dohot lonut -Membru C ^

Dinu livîu -  Membru C J U —

Recoseanu Ileana -  Membru C.A.

Mihalcescu Catalina-Daria -Membru C.A.  ̂

Gheorghe Ana-Maria -  Membru C.A.

CU.!. SlG lCCdO. C C  J40/I47SJ/201.’ 
i BAN S035UG3i0300022022393!'’ON GAS AN Ti 6AMK 

Sediul îc c ijS  Ceieu V itaa 242. rtei', carner:-; 5, şe a o r  i ,  Bucureşti 
Sediu! secundai' şi da coraponderiţj: sn\ Chiciurai 39-45. eu C  sector Z, 3 u a i re şti 

Capital soda- subscris: 98.020.000 iei



Bifaţi numai 
dacă

este cazul;

D ]  Mart Contribuab ili care depun b ilanţul fa Bucureşti

jQ ;  Sucursala

j “ j. G iE - grupuri de interes econom ic

L 3  Activ  net mai m ic de 1 /2d in  valoarea capita lu lu i subscris

S1003_A1.GLG 26.02.2019 Ţip situaţie f inanc ia ră ; BS

(• An C  Semestru l Anul 2018

Suma de control 98.020,000

Entitatea S.C.AOMtNISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L

ca
Ofi
u
<

Judeţ Sector localitate
Bucureşti Sector 3 Bucureşti

Strada Nr Bloc. Scara Ap. Telefon
Calea Vitan 242 P C 6 0374471189

Număr din registrul comerţului J40/14752/2012 Cod unic de înregistrare 3 1 0 1 J  2 7 9 0

Forma de proprietate

12-Societati cu capital integra! de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcţii

cs Situaţii financiara anuale r Raportări anuale
(entităţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic)

C-, Entităţi mljforib mart sîentiiăşrde 
ţ Interes public

i : o E îiţ ît î iţ î m ic i -

j Entităţi de
■; □  interes

public

IA Mtcroeniităţi I

entTtaţîîecare. au optat pentru un e ă îF d ţ i i" ^  
anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilităţii nr, 82/1991

□  2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

□ 3, subunităţile deschise fn România de societăţi rezidente în state" 
aparţinând Spaţiului Economic European __________ ;

Situaţiile  financiare anuale încheiate la 31.12.2G18 de către entităţile prevăzute la pct,9 alin.(3) d in  Reglem entările contabile, 
aprobate p rin  O M F P  n r. 1.802/2014, cu m od ificările  şi completările u lterioare, a l că ro r exerciţiu f inanc ia r corespunde cu
anul calendaristic
F1.0 - B I L A N Ţ  P R E S C U R T A T
F20 - C O N T U L  D E  P R O F IT  Ş l P IE R D E R E
F30 - D A T E  IN F O R M A T IV E
F40 - S IT U A Ţ IA  A C T I V E L O R  IM O B IL IZ A T E

Indicatori Capitaluri - total 

Capital subscris 

Profit/ pierdere

98.267.788

98.020.000

2.706.960

ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,
Numele si prenumele

Moldoveanu Cătălin

Calitatea

Entitatea are obligaţia legală de audiîare a situaţiilor financiare anuale? (• DA | C  NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditârea situaţiilor financiare anuale? f  DA {• NU

Situaţiile financiare anuale au fost aprobate po triv it leg ii [x]

AUDITOR
Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Semnătura electronică RADULE5CU GEORGETA

Formular VALIDAT Nr.de Înregistrare in Registrul CAFR CIF/CUI

4906 j 2 7 2 4 11416 9
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Cod 10 Ia data de 31.12.2018 -lei-
Denumirea elementului

Nr.rd.
OflflFP
nr.10/
03.01.19

Nr.
rd.

Sold la:

01.01.2018 31.12.2018

A B 1 2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290) 01 01 1,354 39.910

li. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211 +212+213+214+215+216+217+223+224 
+227+231 +235+4093-281-291-2931 -2935}

02 02 37.646.973 51.054.657

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+Z66+267* - 296*) 03 03 115.000 115.000

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03} 04 04 37.763.327 51.209.567

|b . ACTIVE CIRCULANTE
1. STOCURI (ct,301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 

M41+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 
i1+/-388+4091~ 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)

05 05 0 3.187.036

II.CREANŢE i) (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare 
de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare eiement)
1. (ct.267*~296*+4092+411 +413+418+425+4282+431 **+436**+437**+4382 
+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** 
+456**+4582+461 +4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)

06 06a
(301) 308.691 39.911.282

2. Creanţe reprezentând d iv id ende  repartizate în  cursul exerciţiu lu i 
financiar (c t 463}

07 06b
(302) 0 0

TOTAL (rd. 06a+06b) 08 ■ 06- ■ 308.691 39.911.282

Iii. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT
(ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)

09 07 0 0

IV. CASA Şl CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + c t  5112+512+531+532+541+542) 10 08 7.569.009 5.596.281

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) 11 09 7.877.700 48.694.599

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12) 12 10 7.168 36.342

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471 *} 13 ■; n 7.168 36.342

Sume de reluat într-o perioadă mat mare de un an (din c t  471*) 14 12 0 0

DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ
LA  UN A N  (ct161 +162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 
+421 +423+424+426+427+4281 +431***+436***+437***+4381+441 ***+4423 
+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 
+4581+462+4661 +473***+509+5186+519)

15 13 219.910 1.530.829

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORil CURENTE NETE
(rd.09+11 "13-20-23-26}

16 14 7.654.129 47.166.523

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+12+14) 17 15 45.417.456 98.376.090

G. DATORIhSUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-0 PERIOADA MAI MARE
DE UN AN (ct.161 +162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419
+421 +423+424+426+427+4281 +431 ***+436***+437***+4381 +441 ***+4423 
+4428***+444***+446***+ 447***+4481 +451 ***+453*** +455+456***+4581 
+462+4661 +473***+509+5186+519}

18 16 0 45.489

H. PROVIZIOANE (ct. 151) 19 17 0 0

1. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28) 20 18 10.829 96.402

1. Subvenţii pentru investiţii (ct 475), (rd.20+21) 21 19 0 85.313

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din c t  475*) 22 20 0 22.500

Sume de reluat într-o perioadă maî mare de un an (din c t  475*) 23 21 ; 0 62.813

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24) 24 22 10.829 11.089

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct 472*) 25 23 10.829 11.089
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Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*} 26 24 0 0

3. Venituri în avans aferente activelor prim ite prin transfer de la clienţi {ct 478) 
(rd.26+27)

27 25 0 0

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*) 28 26 0 0

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*) 29 27 0 0

Fondul comercial negativ (ct.2075) 30 28 0 0

J, CAPITAL Şl REZERVE

1. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34) 31 29 48.020.000 98.020.000

1. Capital subscris vărsat (ct 1012) 32 30 48.020.000 98.020.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 33 31 0 0

3. Patrimoniul regiei (c t 1015} 34 32 0 0

4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoîtare (ct 1018} 35 33 0 0

5. A lte elemente de  capitaluri proprii (c t 1031) 36 34 0 0

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 37 35 0 0

II. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 38 36 0 0

IV. REZERVE (ct 106} 39 37 0 138.138

Acţiuni proprii (ct. 109) 40 38 0 0

Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (c t 141) 41 39 0 0

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (c t 149) 42 40 0 0

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Â) SOLD C (ct, 117) 43 41 0 0

SOLD D (ct 117) 44 42 2.296.921 2.459,172

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR

SOLD C {c t 121) 45 43 0 2.706.960

SOLD D(ct. 121) 46 44 305.623 0

Repartizarea profitului (ct. 129} 47 45 0 138.138
CAPITALURI PROPRII - TOTAL 

(rd. 29+35+36+37-38+39-40+41 -42+43-44-45) 48 46 45.417.456 98.267.788

Patrimoniul public (c t 1016) 49 47 0 0

Patrimoniul privat (ct. 1017) 2) 50 48 0 0

^CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18) 51 49 45.417.456 98.267.788

Suma d e  c o n t ro l F I O :  W W m i  / 2827153432

*} Conturi de repartizat după natura eiementeîor respective, 1) Sumele înscrise ia acest rând şi preluate din contul 267 reprezintă creanţele aferente contractelor de 
**) Soiduri debitoare ale conturilor respective leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă

) Solduri Creditoare ale con tu rilo r respective. 2} s e va "completa de către entităţile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor
publice şi ai ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea 
şs actualizarea inventarului centralizat ai bunurilor imobile proprietate privată a statului si a drepturilor 
reaie supuse inventarierii cu modificările şi completările ulterioare

ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,

Formular
V A L I D A T

Numele si prenumele 

Moidoveanu Cătălin

Calitatea
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CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2018

Cod 20 - le i -

Denumirea indicatorilor Nr.
Exerciţiul financiar

rd.

2017 2018

A B 1 2
1. Cifra de afaceri netă {rd. 02+03-04+05*06) 01 929.887 19.931.264

Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02 927.477 10.692.556

/enituri din vânzarea mărfurilor {ct. 707) 03 2.410 9.249.136

Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04 0 10.428

Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul genera! si care 
mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*} 05 0 0

Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 06 0 0

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

Sold C 07 0 76.611

Sold D 08 0 0

3. Venituri din producţia de imobilizări necorporaie si corporale (ct.721 + 722) 09 0 0

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) 10 0 0

5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725) 11 0 0

6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 
7417 + 7419)

12 0 0

' Alte venituri din exploatare (ct.751 +758+7815) 13 267.605 31.457.795

-din care, venituri din fondu l comercial negativ (c+7815) 14 0 0

-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584) 15 0 0

VENITURI DIN EXPLOATARE -  TOTAL {rd. 01+07-08 + 09 + 10 + 11+12 + 13) 16 1.197.492 51.465.670

8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601 +602) 17 10.131 5.630.210

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 18 ; 10.125 160.888

b) A lte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct,605) 19 0 271.403

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 20 2.410 8.997.476

Reduceri comerciale prim ite (ct. 609) 21 0 761

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) 22 763.349 2.334.035

a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644} 23 624,081 2.263.067

b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646) 24 139.268 70.968

10.a) Ajustări de valoare priv ind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 26 - 27) 66.463 298.786

a.1} Cheltuieli (ct.6811 +6813+6817} 26 66.463 298.786

a.2) Venituri (ct.7813) 27 0 0

b) Ajustări de valoare priv ind activele circulante (rd. 29 - 30) 28_____ 0 0
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b.l) Cheltuieli (ct.654+6814) 29 0 0

b.2) Venituri (ct.754+7814) 30 0 0

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38) 31 679.706 31.029.653

11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe
(ct.6l 1+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628) 32 330.166 1.904.618

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

33 345.433 475.954

11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652) 34 0 0

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct 655) 35 0 0

11.5. Cheltuieli privind calam ităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587) 36 0 0

11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+6582 + 6583 + 6584 + 6588) 37 4.107 28.649.081

Cheltuieli cu dobânzile de refsnanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul 
^ nera l sî care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

38 0 0

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

-Cheltu ie li (ct.6812) 40 0 0

- Venituri (ct.7812) 41 0 0

CHELTUIELI DE EXPLOATARE -  TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39} 1.532.184 48.721.690

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 16 -42 ) 43 0 2.743.980

-Pierdere (rd.42-16) 44 334.692 0

12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) 45 0 0

- din care, veniturile obţinute de ia entităţile afiliate 46 0 0

13. Venituri din dobânzi (ct. 766*) 47 29.069 19.719

- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 48 0 0

_ 14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct 7418) 49 0 0

15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) 50 10.000 1

-d in  care, venituri d in alte imobilizări financiare ( ct. 7615) 51 0 0

VENITURI FINANCIARE -  TOTAL (rd. 45+47+49+50) 52 39.069 19.720

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare 
deţinute ca active circulante (rd. 54 - 55)

53 0 0

-Che ltu ie li (ct.686) 54 0 0

-Venituri (ct.786) 55 0 0

17. Cheltuieli privind dobânzile  (ct.666*) 56 ' 0 0

- din care, cheltu ielile în relaţia cu entităţile afiliate 57 0 0

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 58 10.000 948

CHELTUIELI FINANCIARE -  TOTAL (rd. 53+56+58) 59 10.000 948

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANGAR(Ă):

- Profit (rd. 52 - 59) 60 29.069 18.772

- Pierdere (rd. 59 - 52) 61 0 0
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VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) 62 1.236.561 51.485.390

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) 63 1.542.184 48,722.638

18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

- Profit {rd. 6 2 -6 3 ) 64 0 2.762.752

- Pierdere (rd. 63 - 62) 65 305.623 0

19. Impozitul pe profit {ct.691) 66 0 55.792

20. Impozitul specific unor activităţi (ct. 695) 67 0 0

21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 68 0 0

22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 64-65-66-67-68) 69 0 2.706.960

- Pierdere (rd.65 + 66 + 67 + 68-64) 70 305.623 0

Suma de contro l F20 : 374279103/2827553432

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

„Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

Moldoveana Cataiin

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional:
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- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat
Mivrd.
OMFP
«r.ior
03,01.19

Nr.
rd. Nr.unitati Sume

A B 1 2
Unităţi care au înregistrat profit 01 01 1 2.706.960

Unităţi care au înregistrat pierdere 02 02

Unităţi care nu au înregistrat nici profit nici pierdere 03 03

II 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 17 + 18) 04 04 0 0 0

urnizori restanţi -  total (rd. 06 la 08) 05 05 0 0 0

- peste 30 de zile 06 06 0 0 0

- peste 90 de zile 07 07 0 0 0

- peste 1 an 08 08 0 0 0

Obligaţii restante fata de bugetul asigurărilor sociale -  
total(rd.10!a 14) 09 09 0 0 0

- contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de 
angajatori, salariaţi si alte persoane asimilate

10 10 0 0 0

- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de 
sanatate

11 11 0 0 0

- contribuţia pentru pensia suplimentară 12 12 0 0 0

- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj 13 13 0 0 0

- alte datorii sociale 14 14 0 0 0

Obligaţii restante fata de bugetele fondurilor speciale si 
alte fonduri 15 15 0 0 0

Obligaţii restante fata de aiti creditori 16 16 0 0 0

Impozite, contribuţii si taxe neplatite la termenul stabilit 
la bugetul de stat, din care: 17 0 0 0

- contribuţia asiguratorie pentru munca 18 17a
(301) 0 0 0

impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele 
locale

19 18 0
.___ .. .. .

0 0

III. Număr mediu de salariaţi Nr.
rd. 3 1 .1 2 .2 0 1 7 3 1 .1 2 .2 0 1 8

A B 1 2

Număr mediu de salariaţi 20 19 10 38

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

21 20 18 89

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, 
subvenţii încasate şi creanţe restante

Nr.
rd. Sume (Iei)

B
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul 
public, prim ite în concesiune, din care:

22 21

- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 23 22

Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat 24 23
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Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat 25 24 0

Chirii plătite în  cursu l perioadei de raportare pentru terenuri 7) 26 25 0

Venituri brute din servicii plătite către p ersoane nerezidente , din care: 27 26 0

- impozitul datorat la bugetul de stat 28 27 0

Venituri brute din servicii plătite către p ersoane n ereziden te  din statele membre ale 
Uniunii Europene, din care: 29 28 0

- impozitul datorat la bugetul de stat 30 29 0

Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 31 30 0

- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 32 31 0

- subvenţii aferente veniturilor, d in care: 33 32 0

- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *) 34 33 0

C reanţe restan te , care nu au fost încasate la termenele prevăzute In contractele 
comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:

35 34 0

- creanţe restante de la entităţi d in sectorul majoritar sau integral de stat 36 35 0

- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 37 36 0

w. Tichete acordate salariaţilor Nr.
rd. Sume (lei)

A B i

Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor 38 37 0

Contravaloarea t iche te lo r acordate a lto r ca tegorii de  beneficiari, a lţii decât salariaţii 39 37a
{302} 0

V i. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de 
cercetare - dezvoltare **)

Nr,
rd. 31.12.2017 31.12.2018

A B 1 2

Cheltuieli de cercetare - de zvo lta re : 40 38 0 0

- după surse de finanţare (rd. 40+41) 41 39 0 0

-d in  fonduri publice 42 40 0 0

- din fonduri private 43 41 0 0

- după natura cheltu ielilor (rd. 43+44) 44 42 0 0

- cheltuieli curente 45 43 0 0

|  - cheltuieli de capital 46 44 0 0

VII. Cheltuieli de inovare ***)
Nr.
rd. 31.12.2017 31.12.2018

A B l 2
Cheltuieli de inovare 47 45 0 0

VIII. Alte informaţii Nr.
rd. 31.12.2017 31.12.2018

A B l 2
Avansuri acordate pentru im obilizări necorporale 
(ct. 4094), din care: 48 ■46 0 0

- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente 
pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

49 46a
{303} 0 0

- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru 
imobilizări necorporaie (din ct. 4094) 50 46b

(304) 0 0

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale 
(ct. 4093), din care: 51 ■ 47 0 0

- avansuri acordate entităţilor neafiliate ne rezidente pentru 
imobilizări corporale (din ct. 4093) 52 47a

{305} 0 0

- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru 
imobilizări corporale (din ct. 4093) 53 47b

{306} 0 0

Imobilizări financiare, în sume brute {rd. 49+54) 54 48 1.627 146.164
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Acţiuni deţinute ia entităţile afiliate, interese de 

participare, alte tîtfuri imobilizate şi obligaţiuni, în sume 
brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)

55 49 0 0

- acţiuni necotate emise de rezidenţi 56 50 0 0

- părţi sociale emise de rezidenţi 57 51 0 0

- acţiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care: 58 ; 52 0 0

- deţineri de cel puţin 10% 59 52a
(307) 0 0

~ obligaţiuni emise de nerezidenti 60 53 0 0

Creanţe imobilizate, în sume brute {rd. 55+56) 61 1.627 146.164

- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror 
decontare se face in funcţie de cursul unei valute 
{din ct. 267)

62 55 1.627 146.164

- creanţe imobilizate în valută {din ct. 267) 63 56 0 0

Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de 
natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate 
furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute 
(ct. 4091 +4092 + 411 +413+418), din care:

64 57 163.677 37.632.889

 ̂u-'feanţe comerciale în  relaţia cu entităţile  neafiliate nerezidente, 
avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru 
prestări de servicii acordate furn izorilor neafiliaţi nerezidenţi şi alte 
conturi asimilate, în sume brute în  relaţie cu neafiliaţiî nerezidenţi 
(din ct. 4091 + d in  c t  4092 + d in c t,4 1 1 + din ct. 413 + din ct. 418)

65 58 0 0

- creanţe comerciale în  relaţia cu entităţile  afiliate nerezidente, 
avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru 

: prestări de servicii acordate furn izorilor afiliaţi nerezidenţi şi alte 
conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi {din 
ct. 4091 + din ct. 4092 + din  ct. 411 + din  c t  413 4- din ct. 418}

66 58a
(308) 0 0

Creanţe neîncasate la termenul stabilit
(din ct. 4091 + din c t  4092 + din c t  411 + din ct. 413)

67 59 0 0

Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate 
{ct 4 2 5 + 4282} 68 60 0 0

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul 
statului (din ct. 431 +436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 
444 + 445 + 446 + 447 + 4482), {rd.62 la 66)

69 61 131.932 2.672.094

- creanţe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale 
(ct.431+437+4382)

70 62 0 0

- creanţe fiscale in legătură cu bugetul statului 
(ct.436+441 +4424+4428+444+446)

71 63 123.381 2.662.766

- subvenţii de incasat(ct.445) 72 64 0 0

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) 73 65 0 0

- alte creanţe în legătură cu bugetul stătu Iu i{ct.4482) 74 66 8.551 9.328

Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate 
(ct. 451), din care: 75 67 0 200.000

- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente 
(din c t  451), din care: 76 68 0 0

- creanţe comerciale cu entităţi afiliate 
nerezîdente (din c t  451)

77 69 0 0

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul 

statului neîncasate ia term enul stabilit (din ct, 431+ d in  ct. 

436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 
4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 
446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

78 70 0 0
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Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), 
(rd.72 la 74) 79 71 17.168 105.800

- decontări privind interesele de partic ipare,decontări cu 
acţionarii/asociaţii privind capitalul ,decontari din 
operaţiuni in participatie (ct.453+456+4582}

80 72 0 0

- alte creanţe în 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)

81 73 17.168 105.800

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie’ 
reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii 
şi nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)

82 74 0 0

Dobânzi de încasat (ct. 5187} , din care: 83 ; ; ^ 5 f 6 0

- de la nerezidenţi 84 76 0 0

Valoarea împrum uturilor acordate operatorilor 

economici ****)
85 77 0 0

j Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 
P p 7  + din ct.508), {rd.79 la 82) 86 78 0 0

- acţiuni necotate emise de rezidenţi 87 79 0 0

- părţi sociale emise de rezidenţi 88 80 0 0

-acţiun i emise de nerezidenti 89 81 0 0

- obligaţiuni emise de nerezidenti 90 82 0 0

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) 91 83 0 0

Casa în lei şi în valută {rd.85+86 ) 92 iS 4 # 19.384 1,915

-în  lei (ct. 5311) 93 85 19.384 1.915

- în  valută (c t 5314) 94 86 0 0

Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd.88+90) 95 87 7.549.625 5.593.175

- în  lei (ct. 5121), din care: 96 88 7.549.625 5.592.971

- conturi curente în  lei deschise la bănci nerezidente 97 89 0 0

- în  valută (ct. 5124), dîn care: 98 90 0 204

- conturi curente în  valută deschise ia bănci 
ne rezidente

99 91 0 0

:e conturi curente la bănci şi acreditive, (rd.93+94) 100 l 9 2 f 0 0

- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de 
încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411) 101 93 o 0

- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din 
c t  5125+ 5414} 102 94 0 0

Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110+ 111  + 
1 1 6 + 1 1 9 + 1 2 2  + 128) 103 95 230.739 1.587.407

Credite bancare externe pe termen lung (credite p rim ite  de 
la institu ţii financiare pen tru  care durata con tractu lu i de 
cred it este mai mare sau egală cu 1 an) (din c t  162),
(rd .97+98)

104 96 0 0;

- în lei 105 97 0 0

- în  valută 106 98 0 0

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 
1625 ) (rd.100+101)

107 99 0 0

- în  lei 108 100 ; 0 0

- în  valută 109 101 0 0

Credite de fa trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 
1626 + d inct. 1682)

110 102 0 0
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Alte împrumuturi şi dobânzile aferente {ct. 166 4-1685 + 
1686+1687) (rd. 104+105)

111 103 0 0

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

112 104 0 0

- în  valută 113 105 0 0

Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care: 114 106 56.601 45.489

-valoarea concesiunilor prim ite {din ct. 167) 115 107 0 0

Datorii comerciale, avansuri prim ite de la clienţi şi alte 
conturi asimilate, în sume brute {ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 
408 + 419), din care:

116 108 17.268 1.003.997

- datorii comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate 
nerezidente, avansuri prim ite de la clienţi neafîliaţi 
nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie 
cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct, 401 + din ct, 403 + din ct, 404 
+ din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

117 109 0 0

- datorii comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, 
avansuri prim ite de la clienţi afiliaţi ne rezidenţi şi alte conturi 
asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din 

401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + d in ct. 408 + 
din ct. 419)

118 109a
{309} 0 0

Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate {ct. 421 + 
423 + 424 + 426 + 427 + 4281} 119 110 15.682 156.208

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul 
statului {ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 

; + 446 + 447 + 4481) (rd.1121a 115)
120 111 62.915 266.602

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale 
(ct.431+437+4381) 121 112 23.996 175.660

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului(ct.436 
+441 +4423+4428+444+446) 122 113 38.512 85.872

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate
{ct.447)

123 114 407 4.522

- alte datorii in legătură cu bugetul statului ţct.4481) 124 115 0 548

Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din 
care: 125 116 0 0

'' I - datorii cu entităţi afiliate ne rezidente 2)
(din ct. 451), din care: 126 117 0 0

-cu  scadenţa iniţială mai mare de un an 127 118 0 0

- datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente 
indiferent de scadenţă (din ct. 451)

128 1.18a
(310) 0 0

Sume datorate acţionarilor /  asociaţilor (ct.455), din care: 129 119 0 0

- sume datorate acţionarilor / asociaţilor pers.fizice 130 120 0 0

- sume datorate acţionarilor /  asociaţilor pers.juridîce 131 121 0 0

Alte datorii {ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 
472 + 473 + 478 + 509) {rd.123 la 127)

132 122 78.254 115.111

-decontări privind interesele de partic ipare, 
decontări cu acţionarii /asociaţii privind capitalul, decontări 
din operaţii in participatie 

(ct.453+456+457+4581)

133 123 0 0

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si 
persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu 
instituţiile publice (instituţiile s ta tu lu i) 3)

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

134 124 ; 78.254 115.111

- subvenţii nereluate la venituri (din ct. 472) 135 : 125 0 0

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare [ 
si investiţii pe termen scurt (ct.269+509) j 136 1 126 0 0
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- venituri în avans aferente activelor prim ite prin 

transfer de la clienţi (ct. 478}
137 127 € 0

Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care: 138 128 19 0

- către ne rezidenţi 139 128a
(311) C 0

Va loarea  împrum uturilor prim ite de  ia operatorii 

econom ici ****)
140 129 0 0

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: 141 130 48.020.000 98.020.000

- acţiuni cotate 4) 142 131 0 0

- acţiuni necotate 5) 143 132 0 0

- părţi sociale 144 133 48.020.000 98.020.000

- capital subscris varsat de nerezidenti (din c t  1012) 145 134 0 0

Brevete st licenţe (din ct.205) 146 135 0 0

IX. Informaţii privind cheltuielile cu 
colaboratorii

Nr.
rd.

31.12.2017 31.12.2018

A B 1 2
heltuieli cu colaboratorii (c t 621) 147 136 0 515.893

X. Informaţii privind bunurile din domeniul 
public al statului

Nr.
rd. 31.12.2017 31.12.2018

A B 1 2
Valoarea bunurilor din dom eniul public al statului aflate în 
administrare 148 137 0 0

Valoarea bunurilor din dom eniul public al statului aflate în 
concesiune 149 138 0 0

Valoarea bunurilor din dom eniul public al statului închiriate 150 139 0 0

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

Nr.
rd. 31.12.2017 31.12.2018

A B 1 2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 6) 151 140
......

0 0

î s .  Capital social vărsat Nr.
rd. 31.12.2017 31.12.2018

Suma (lei) %  7) Suma (lei) %  7)

A & Col.l Col.2 Co!,3 Coi .4

Capital social vărsat (ct. 1012) 7),
(rd. 142 + 145 +  149+150 + 151 +  152)

152 141 4 8 .0 2 0 .0 0 0 X 9 8 .0 2 0 .0 0 0 X

- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144) 153 142 48.020.000 100,00 9 8 .0 2 0 .0 0 0 100 ,00

- deţinut de instituţii publice de subord. centrală 154 143 0 0 ,0 0 0 0 ,00

- deţinut de instituţii publice de subord. locală 155 144 48.020.000 100 ,0 0 98.020.000 100 ,00

- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care: 156 145 0 0 ,0 0 0 0 ,00

- cu capital integral de stat 157 146 0 0,00 0 0 ,0 0

- cu capital majoritar de stat 158 147 0 0,00 0 0 ,00

- cu capital m inoritar de stat 159 148 0 0,00 0 0 ,00

- deţinut de regii autonome 160 149 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0

- deţinut de societăţi cu capital privat 161 150 0 0,00 0 0 ,00

- deţinut de persoane fizice 162 151 0 0,00 0 0 ,00

- deţinut de alte entităţi 163 152 0 0,00 0 0,00
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Nr.
rd. Sume

A B 2017 2018

XIII. D ividende/vărsăm inte cuvenite bugetulu i de stat 
sau  local de repartiza t din profitul exerciţiului financiar 
d e  către com paniile naţionale, societăţile naţionale, 
societăţile şi regiile au tonom e, din care:

164 153 0 0

~ către instituţii publice centrale; 165 154 0 0

- către instituţii publice locale; 166 155 0 0

- către alţi acţionari la care statul/unităţile adm inistrativ 
teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni 
sau participaţi! indiferent de ponderea acestora.

167 156 0 0

Nr.
rd. Sume

A B 2017 2018

XIV. D ividende/vărsăm inte cuvenite bugetu lu i de s ta t  
sau local, v irate în perioada d e  ra p o rta re  din profitul 
'-ompaniilor naţionale, societă ţilo r naţionale, 

cietăţiior şi al regiilor autonome, d in  care:

168 157 0 0

- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al 
anului precedent, din care virate: 169 158 0 0

- către instituţii publice centrale 170 159 0 0

- către instituţii publice locale 171 160 0 0

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

172 161 0 0

~ dividende/vărsăminte din profitul exerciţiîlor financiare 
anterioare anului precedent, din care virate:

173 162 0 0

- către instituţii publice centrale 174 163 0 0

- către instituţii publice locale 175 164 0 0

- către alţi acţionari la care statul/ unităţile 
adm inistrativ teritoria le/institu ţiile publice deţin 
direct/indirect acţiuni sau participaţi! indiferent de 
ponderea acestora

176 165 0 0

XV. R epartiză ri in te r im a re  de  d iv id en d e  potrivi4 
nr. 163/2018

L e f i i Nr,
rd. Sume (lei)

A B 2017 2018

-d iv idendele interimare repartizate 8) 177 165a
(312) 0 0

XVf. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane 
juridice *****)

Nr.
rd. Sume (lei)

A B 2017 2018
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea 
nominală}, din care: 178 166 0 0

- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 179 167 0 0

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

180 168 0 0

- creanţe preluate prin cesionare de !a persoane juridice afiliate 181 169 0 0

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

A B 2017 2018

Venituri obţinute din activităţi agricole 182 170 0 0
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12-CONTABILSEF

Semnătură____ _

Nr.de înregistrare in organismul profesional: * 1 2 3 * 5 6 7 8

*} Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă {transferuri de ia bugetul statului către angajator) -  reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata 
absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care 

âdrează 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 
<, jajării 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 fundamentala, cercetarea aplicativă, dezvoltarea 
tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 
995/2012 al Comisiei dîn 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 domeniu) ştiinţei şt 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 Oficia! 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 reclasificaţeîn sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciu! 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 afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 Sit, c) şi d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare.
**#**#} c onform arţ ] i dm Regulamentul Delegat (UE) nr, 639/2014 al Comisiei din 1 1 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr, 1307/2013 al 
Parlamentului European şi a! 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 ia regulamentul menţionat, ‘(1)... veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea 
sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul {1} litera ţc) din regulamentul menţionat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din 
Fondul 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. 1307/2013 ale exploataţiei sunt 
considerate 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 
■rodus agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Irîce alte venituri sunt considerate venituri din activităţi neagrtcoie.

(2) 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 
privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadenţa iniţială 
mai mare de un an' şî 'datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezîdente indiferent de scadenţă (din ct.451)*.
3) în categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice {instituţiile statului}' nu se vor 
înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
4} Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.
5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.
6) 5e va completa de către operatorii economici cărora Se sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi a! ministrului delegat pentru buget nr. 
668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale 
supuse inventarierii, cu modificările şî completările ulterioare,
7) La secţiunea 'XII Capital social vărsat’ la rd. 153 -163 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului 
social vărsat înscris lard. 152.
8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi 
completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei. Nu se raportează dividendele 
prezentate la rd. 164.



SITUAŢIA ACTIVELOR IMOBILIZATE 
la data de 31.12.2018

F40 - pag, 1

Cod 40 - lei -
Elemente de 
imobilizări

Nr.
rd.

Valori brute

Sold
iniţial

Creşteri Reduceri
Total | Din care:

| dezmembrări 
| si casari

Sold final 
(col.5~ 1+2-3)

A B 1 2 3 4 5

(.imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si 
cheltuieli de dezvoltare 01 0 0 0 X 0

Alte imobilizări 02 4.427 41.384 1.474 X 44.337

ansuri acordate pentru 
imobilizări necorporale 03 0 0 0 X 0

Active necorporale de explorare 
si evaluare a resurselor minerale 04 0 0 0 X 0

TOTAL (rd. 01 la 04) 05 4.427 41.384 1.474 X 44.337

! hi mobili zări corporale

Terenuri 06 22.664.839 18,341.190 14.459.302 X 26.546.727

Construcţii 07 14.290.334 12.029.888 12.307.636 0 14.012.586

instalaţii tehnice si maşini 08 60.762 10.119.820 0 0 10.180.582

Alte insta laţii, utilaje si mobilier 09 20.456 392.010 0 0 412.466

Investiţii imobiliare 10 0 0 0 0 0

Active corporale de explorare si 
evaluare a resurselor minerale 11 0 0 0 0 0

* 'tive  b io log ice productive 12 0 0 0 0 0

Imobilizări corporale in curs de 
execuţie 13 834.749 1.468.383; 2.096,720 0 206.412

investiţii imobiliare in curs de 
execuţie 14 0 0 0 0 0

Avansuri acordate pentru 
imobilizări corporale 15 0 0 0 0 0

TOTAL (rd. 06 la 15) 16 37,871.140 42.351.291 28.863.658 0 51.358.773

II 1.1 mobilizări financiare 17 115.000 0 0 X 115.000

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 
(rd.05+16+17) 18 37.990.567 42.392.675 28,865.132 0 51.518.110
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SITUAŢIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Eiemente de imobilizări Nr.
rd. Sold iniţial Amortizare in cursul

anului

Amortizare aferenta 
imobilizărilor scoase 

din evidenta

Amortizare la 
sfârşitul anului 
(col.9-6+7-8)

A B 6 7 3 9

Mmobiiizari necorporale

Cheltuieli de constituire si 
cheltuieli de dezvoltare 19 0 0 0 0

Alte imobilizări 20 3.073 2.828 1.474 4.427

Active necorporale de explorare 
si evaluare a resurselor minerale 21 0 0 0 0

AL (rd.19+20+21) 22 3.073 2.828 1.474 4.427

il .Imobilizări corporale

Terenuri 23 0 0 0 0

Construcţii 24 176.400 96.055 215.925 56.530

Instalaţii tehnice si maşini 25 41.613 165.965 0 207.578

Alte insta laţii,utilaje si mobilier 26 6.154 33.854 0 40,008

Investiţii imobiliare 27 0 0 0 0

Active corporale de explorare si 
evaluare a resurselor minerale 28 0 0 0 0

Active biologice productive 29 0 0 0 0

TOTAL (rd.23 la 29} 224.167 295.874 215.925 304.116

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30) 227.240 298.702 217.399 308.543



SITUAŢIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE
F40 - pag, 3

-lei -

Elemente de imobilizări Nr.
rd.

Sold iniţial Ajustări constituite 
în cursul anului

Ajustări
reluate ta venituri

Sold final 
{col. 13=10+11-12}

A B 10 11 12 13

i.lmobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si 
cheltuieli de dezvoltare 32 0 0 0 0

Alte imobilizări 33 0 0 0 0

Active necorporale de explorare si 
evaluare a resurselor minerale 34 0 0 0 0

TOTAL (rd.32 la 34} 35 0 0 0 0

il .Imobilizări corporale

venuri 36 0 0 0 0

Construcţii 37 0 0 0 0

Instalaţii tehnice si maşini 38 0 0 0 0

Alte instalaţii, utilaje si mobilier 39 0 0 0 0

Investiţii imobiliare 40 0 0 0 0

Active corporale de explorare si 
evaluare a resurselor m inerale 41 0 0 0 0

Active biologice productive 42 0 0 0 0

Imobilizări corporale in curs de 
execuţie 43 0 0 0 0

Investiţii imobiliare in curs de 
execuţie 44 0 0 0 0

TOTAL {rd. 36 îa 44) :S45C 0 0: 0 0

III .Imobilizări financiare 46 0 0 0 0

USTARI PENTRU DEPRECIERE - 
i OT AL. (rd.35+45+46} 47 0 0 0 0
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DECLARAŢIE

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

S-au intocmit situaţiile financiare anuale la 31.12.2018 pentru :

Entitate: S.C.ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L 
Judeţul: 40--MUN.BUCURESTI

Adresa: BUCUREŞTI SECI'. 3 STR. CALEA VITAN NR, 242 AP, 6 TEL. 0374471 189

Număr din registrul comerţului: J40/14752/2012

Forma de proprietate: 35-Societati comerciale cu răspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcţii

Cod de identificare fiscala: 31012790

Subsemnatul, CORBULEANU FLORENTIN , ,isi asuma răspunderea pentru Întocmirea 
situaţiilor financiare anuale la 31.12.2018 si confirma ca:
a) Politicile contabile utilizate la Întocmirea situaţiilor financiare anuale 

sunt in conformitate cu reglementările contabile aplicabile.
::,Ua) Situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidela a poziţiei financiare, 

rforrnantei financiare si a celorlalte informaţii referitoare la activitatea 
desfasurata.
c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in condiţii de continuitate.

Semnătură
CORBULEANU FLORENTIN



ADMINISTRAREACTIVE SECTOR 3

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. 
str. Chiciurei 39-45, et. I, sector 3, Bucureşti 

Telefon:+40 374 471 189 
E-maii: office@activesector3.ro 

www.actives3.ro

RAPORT DE GESTIUNE 
PRIVIND EXERCIŢIUL FINANCIAR 2018

S.C. ADMINISTRARE ACTIVE S.R.L., cu sediul in municipiul Bucureşti, Str. Cafea 
Vitan, numărul 242, parter, camera 6, sector 3, Înregistrata la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe langa Tribunalul Bucureşti, sub nr. J40/14752/2012, avand cod unic 
de înregistrare RO 31012790, a desfăşurat in anul 2018 activitate de administrare 
imobile pe baza de tarife si contract, precum si fabricarea produselor din beton si 
asfalt, realizând următorii indicatori;

- venituri totale - 51.485.390 lei;
- cheltuieli totale - 48.722,638 lei;
- profit brut - 2.762.752 lei;
- impozit pe profit - 55.792 lei;
- profit net - 2.706.960 lei.

Profitul net în suma de 2.706.960 lei, s-a propus sa fie repartizat pentru 
următoarele destinaţii:

- rezerve legale - 138.138 lei;
- acoperirea pierderii contabile - 2.459.172 iei;

iar diferenţa in suma de 109.650 lei sa ramana nerepartizat

ALTE INFORMAŢII:

a) Societatea noastra is i va axa activitatea pe producţia de prefabricate din beton> 
fabricarea produse/or din beton s i asfalt, din considerentui ca aceste domenii au un 
potenţial rid icat de a genera profituri.

b) Activitatea societăţii s-a desfasurat fa sediu s i ia punctele de lucru situate in 
Popesti-Leordeni, Şoseaua de Centura, n r . l l l .

c) Societatea practică o politică de preţuri prin care urmăreşte modificarea acestora 
funcţie de evoluţia preţurilor pe piaţa. Nivelul preţurilor practicat este unui competitiv 
in ceea ce priveşte concurenţa pe pian local. Datele de scadenta a datoriilor sunt atent 
monitorizate ia r sumele datorate după expirarea termenelor de piaţa sunt urmărite cu 
promptitudine.

C.U.I. 31012790, R.C. J40/14752/2012 
IBAN R03 5UGBî0000022022893RON GARANŢI BANK 

Sediul social: Calea Vitan 242, parter, camera 6, sector 3, Bucureşti 
Sediul secundar şi de corepondenţă: str, Chiciurei 39-45, et. 1, sector 3, Bucureşti 

Capital social subscris: 98.020.000 lei

mailto:office@activesector3.ro
http://www.actives3.ro


ADMINISTRAM ACTIVE SECTOR 3

Politicile si obiectivele firmei privind managementul riscului sunt:
- menţinerea unui risc scăzut de colectare a creanţelor, prin respectarea procedurilor 
interne adoptate în vederea realizării acestui obiectiv;
- asigurarea unui echilibru între perioada de recuperare a creanţelor şi perioada de 
plată a datoriilor.

Evaluarea posturilor din prezenta situaţie financiara simplificata, s-a 
efectuat în conformitate cu următoarele principii contabile:

1. Principiul continuităţii activitatii: s-a tinut cont de faptul ca societatea îsi va continua 
în mod normal funcţionarea în viitorul previzibil;
2. Principiul permanentei metodelor: Au fost aplicate aceleaşi reguiui, metode,norme, 
privind evaluarea, înregistrarea si prezentarea în contabilitate a elementelor 
patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informaţiilor contabile.
3. Principiul prudentei: Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute până 
la data închiderii exerciţiului financiar; s-a tinut seama de toate obligaţiile previzibile 
si pierderile potenţiale si au fost făcute ajustări de valoare ţinând seama de toate 
deprecierile posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influenţat rezultatul 
financiar;
4. Principiul independentei exerciţiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul 
toate veniturile si cheltuielile indiferent de data încasării sumelor, respectiv, data 
efectuării plaţilor;
5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ si de pasiv: au fost înregistrate 
toate elementele de activ si pasiv si, eventual, ulterior s-au efectuat compensări legale;
6. Principiul intangibilitatii: bilanţul de deschidere corespunde cu cel de închidere;
7. Principiul necompensarîi: nu s-au efectuat compensări între venituri si cheltuieli, ori 
între active si pasive, altele decât cele permise de lege.

Politici contabile semnificative:
- Situaţiile financiare sunt întocmite îsi exprimate în ie i;
- Stocurile sunt exprimate ia costul istoric (de achiziţie). Costul stocurilor se 

bazeaza pe principiul FIFO (prim ul intrat, prim ul ieşit). Conturile de creanţe s i 
datorii, sunt exprimate la valoarea lo r recuperabila, respectiv, de plata.

Informaţii privind salariaţii:

a) Nu s-au acordat indemnizaţii variabile (suplimentare) membrilor organelor de 
administraţie, conducere si de supraveghere.
b) Nu exista obligaţii contractuale cu privire la plata pensiilor către foştii membri ai 
organelor de administraţie, conducere si supraveghere.

Pa
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.



ADMINISTRAM ACTIVE SECTOR 3

c) Nu s-au acordat avansuri si credite membrilor organelor de administraţie, conducere 
si de supraveghere in timpul exerciţiului.
d) Salariaţi:

- număr mediu: 38
- salarii plătite sau de plătit, aferente exerciţiului 2018: 1.747.174 lei
- cheltuieli cu asigurările sociale: 70.968 lei.

Bilanţul contabil a fost întocmit cu respectarea regulilor prevăzute de 
reglementările in vigoare, pe baza balanţei de verificare. Contul de profit si pierdere 
reflecta fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale perioadei de raportare.

La întocmirea situaţiilor financiare anuale au fost respectate prevederile 
reglemetarilor contabile in vigoare, ale Legii contabilităţii nr. 82/1991, 
republicata, cu modificările si completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 
pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situaţiile financiare anuale 
individuale ş i situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările si completările 
ulterioare, precum si ale OMFP 10/2019 - 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.

% i

PREŞEDINTE C.A.
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NOTA EXPLICAT IVA  B ILA N Ţ - N R. 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2018

lei

Denumirea elementului de 
imobilizare *)

Valoare bruta +■*)

Sold la începutul 
exerciţiului 
financiar

Creşteri ****)
Cedări, 

transferuri si 
alte reduceri

Sold ia sfârşitul 
exeicitiului 
financiar

Sold ta începutul 
exerciţiului 
finanoai

Ajustări înregistrate in 
cursuf exerciţiului 

financiar
Reduceri sau reluări :;Ş şp W ia  sfaişftuL:f;: 

^exercWuM ţfoaiieWv:

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

Alte imobilizări 4,427 41,384 1,474 44,337 3,073 2,828 1,474 4,427
Avansuri si imobilizări necorporale 
in curs

0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 4,427 41,384 1,474 ;v"+44,337 3,073 2,828 1,474

Imobilizări corporale
Terenuri 22,664,839 18,341,190 14,459,302 26,546,727 176,400 96,055 215,925
Contructii 14,290,334 12,029,888 12,307,636 14,012,586 41,613 165,965 0 207,578
Instalaţii tehnice si maşini 60,762 10,119,820 0 10,180,582 6,154 33,854 0 40,008
Alte instalaţii, utilaje si mobilier 20,456 392,010 0 412,466 0 0 0
Avansuri si imobilizări corporale in 
curs 834,749 1,468,383 2,096,720 206,412 0 0 0 0

TOTAL 37,871,140 42,351,291 28,863,658 51,358,773 224,167 295,874 215,925 247,586

Imobilizări financiare 115,000 0 0 115,000 0 0 0 0

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 37,990,567 42392,675 28,865,132 51,518,110 (
AMORTIZĂRI - TOTAL 227,240 298,7021 2.17,399 308.543
TOTAL 37,990,557 42,352,675 28,865,132 51,518,110 227,240 298,7021 217,399 308,543

*} 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 ia costul de achiziţie sau costul de producţie pentru fiecare element de imobilizare, in funcţie de tratamentele contabile aplicate.
In căzui in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depăşeşte cinci ani, aceasta trebuie prez, in notele explicative, împreuna 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 st 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.
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N O TA  EX PLIC A TIV A  B IL A N Ţ  -  N R . 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2018

lei

Denumirea provizionului *) Sold la începutul exerciţiului 
financiar

Transferuri **)
Sold ia sfarsitui 

exerciţiului
finanriar

in cont din cont
1 Ef [UI 11,11X1

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

neincasati
0 0 0 0

Provizioane pt pierderi schimb 
valutar 0 0 0 0

Provizioane pentru riscuri si 
cheltuieli 0 0 0 0

Provizioane pentru deprecierea 
Şocurilor si a producţiei in curs 

de execuţie
0 0 0 0

Provizioane pentru cheltuieli 
legate de activitatea de service 
în perioada de garanţie si alte 

cheltuieli privind garanţia 
acordata clienţilor

0 0 0 0

Provizioane pentru deprecierea 
createlor

0 0 0 0

Provizioane pentru deprecierea 
conturilor de trezorerie

0 0 0 0

Provizioane pentru dezafectare 
imobilizări corporale si alte 
acţiuni similare legate de 

acestea

0 0 0 0

Provizioane pentru restructurare 0 0 0 0

Provizioane pentru litigiile, 
amenzile si penalităţile, 

despăgubirile, daunele si alte 
............ datorii incerte.............

0 0 0 0

*) Provizioanele prezentate in bilanţ la ,!Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt 
semnificative.
**) Cu explicarea naturii, sursei sau destinaţiei acestora.
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NOTA EXPLICATIVA B IL A N Ţ  - NR. 3

REPARTIZAREA PROFITULUI *1 IN ANUL 2018

iei
DESTINAŢIA SUMA

PROFIT NET DE REPARTIZAT : 2,706,960.00

rezerva legală*) ** 138,138.00
acoperirea pierderii contabile din anii precedenţi*** 2,459,172,00

participarea salariaţilor ia profit 0.00
dividende de plătit 0.00
alte repartizări prevăzute de iege 0.00
PROFIT NEREPARTIZAT : 109,650.00

*) In căzui acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia.
**) - vezi cont 1061
* * * ). vezi cont x i7

întocmit,
Moidoveanu Cătălin
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NOTA EXPLICATIVA BILANŢ - NR. 4

-lei-

Denumirea indicatorului Exerciţiu financiar
Precedent l i l l i i i i f c i i l i i

0 1 2

1. Cifra de afaceri neta 929,887 19,931,265
^C^sţuf buniirildr vândute si a i ;y:y y. 
serviciilor prestate f3 +  4 +  5) 1,532,184 17,176,144

3. Cheltuielile activîtatîi de baza 1,532,184 17,176,144
4, Cheltuielile activitatilor auxiliare 0 0
5. Cheltuielile indirecte de producţie 0 0
M  Rezultatul. brut aferent cifrei de
afaders detec i r  : y

2,755,121

7. Cheltuielile de desfacere 0 2,896,466
8. Cheltuieli generale de adm inistraţie (nu 
sunt induse in costul de desfacere)

0 28,649,081

9. Producţia neterm inata (711 creditor) 0 76,611
10. Producţia din im obilizări proprie 0 0
11. Alte venituri din exploatare 267,605 31,457,795

12. Rezultatul din exploatare ( 6 - 7 - 8  +  
9 +  10 +  11) -334,692 2,743,980

PRECIZA RE - Sum a care constituie 'A lte venituri din exploatare" reflectă veniturile 
obţinute ca urm are a vânzărilor:

* de imobilizări corporale

i
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NOTA E X P L IC A T IV A  BILANŢ - NR. 5

SITUAŢIA CREANŢELOR SI DATORIILOR IN ANUL 2018

-iei-
Creanţe -  fa 31.12.2018 Nr.

rd,
Sold ia 

sfârşitul 
exerc.financ.

Termen de lichiditate

sub 1 an peste 1 an
A 1=2+3 2 3
î,CREANŢE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267) 1 0 0 0
Furnîzori-debitori ptprestări servicii(ct.4092) 2 831,698 831,698 0
Clienţi(ct.411+413+418) 3 36,801,192 6,298,357 30,502,834
Creanţe personal şi asiqurări sociale(ct425+4282+431+437+4382) 4 37,314 37,314 0
Impozit pe profit(ct.441) 5 0 0 0
Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424) 6 1,408,293 1,408.293 0
Alte creanţe cu statul şi instituţii publicefct.4428+444+445+446+447+4482) 7 1,226,487 1,226,487 0
Decontări din operaţii în participaţie'(ct.45i+452+456+4582) 8 200,000 200,000 0
Debitori dtverşi(cL461+473+5187) 9 69,459 69,459 0
II. CREANŢE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 9) 10 40,574,442 10,071,607 30 ,502,834
III.PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANŢELORfse scad)(ct49(l+5+6)) î l 0 0 0
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS{ct.471) 12 36,342 36,342 0
TOTAL CREÂNŢE(rd.i+10-î 1 + 12) 13 40 ,610,783 10,107,949 30,502,834

In decursul anului 2011 nu au fost constituite provizioane, creanţele sunt certe ce se vor incasa in termenii contractuali, in exercitul următor, iar pentru 
creanţele comerciale ce nu se vor incasa in termeni contractuali si a căror incasare va fi considerata incerta de către conducerea societăţii, se vor constitui 
provizioane, iar pe măsură ce acestea se vor recupera provizioanele vor fiind reluate ia venituri.



4ei-
Datorii - ia 3 î . 12.2018 Nr.

rd.
Sold la 
sfârşitul 
exerc.fi nane.

Termen de exigibilitate

sub 1 an 1 -  5 ani peste 5 ani
A 1=2+3+4 2 3 4
X. Datorii financiare -  total, din care: 14 45 ,489 0 45,489 0
•-credite bancare pe termen lung şi mediu(ct.l62) 15 0 0 0 0
-credite pe termen scurt(ct.512+519+5198) 16 0 0 0 0
-dobânzi aferente creditelor bancare(ct,158+5186+5198) 17 0 0 0 0
-alte împrumuturi şi datorii financiare(ct, 151+166+167+168+159+269) 18 45,489 0 45,489 0
XI.Alte datorii -  total, dincare: 19 1,530,830 1,530,830 0 0
- f  urnizori-total (ct.401+403+404+405+408) 20 949,331 949,331 0 0
-clienţi creditori(ct.419) 21 54,666 54,666 0 0
-datorii faţă de bugetul asigurărilor sodaie(ct.431+437+4381+4481) 22 175,660 175,660 0 0
-datorii faţă de bugetele fondurilor speciale(ct.447+4481anaîitic) 23 4,522 4,522 0 0
-datorii faţa de bugetul de stat(ct.441+444+4423+4428+446+4481) 24 86,420 86,420 0 0
-datorii faţă de bugetele loca)e(ct.446+4481anaiitic) 25 0 0 0 0
-creditori diverşi(ct,462) 26 74,680 74,680 0 0
-datorii faţa de alţi credstori(ct.421+423+424+426+427+4281+445+  

+451+452+455+ 456+457+4581+473+etc.) 27 185,551 185,551 0 0
I I I .  Venituri înregistrate în avans(ct.472) 28 96,402 33,589 62,813 0
TOTAL DATORîI(rd.I4+19+ 28) 29 1,672,721 1,564,419 108,302 0

Se vor menţiona următoarele informaţii (unde este cazul):
a) clauzele legate de achitarea datoriilor si rata dobânzii aferente împrumuturilor;
b) datoriile pentru care s-au depus garanţii sau au fost efectuate ipotecari;
c) valoarea obligaţiilor pentru care s-au constituit provizioane;
d) valoarea obligaţiilor privind plata pensiilor.

PRECIZĂRI - Creanţele com erciale sunt înregistrate in contabilitate ia valori nominale s i sunt ajustate pana ia valoarea realizabila previzibila ('sume iniţia! facturate m ai puţin ajustările pentru creanţe incerte ), cu 
care se înscriu in bilanţ.
Pentru creanţele incerte in vederea constituirii unor ajustări de depreciere se  face o analiza ce are in vedere vechim iie, litigiile in curs si/sau alte riscuri contractuale.
Acele creanţe in legătura cu care se  constata ca sunt întrunite toate conditiiie pentru a ii clasificate ca nerecuperabile, sunt scoase din activ printr-un cont de cheltuieli. Valorile aferente creanţelor ce au term en de 
lichidare p i na ia un ah sunt prezentate in continuare



Valoarea contabila a împrumuturilor pe termen tuna. precum si a împrumuturilor pe 
termen scurt, aproximează valoarea lor justa

Scadentele împrumuturilor pe termen lung sunt:

Exerciţiul financiar incheiat la data de

3112.2017 (lei) 31.12.2018 (lei)
Instituţii bancare _______
instituţii de leasing

TOTAL —— — "

împrumuturile la instituţiile de credit pe scadente sunt:

31.12.2017 (lei) 31.12.2018 (iei)
Sub 1 an .
Intre 1 si 5 ani

— ------— '
TOTAL

Obligaţii din leasing -  valoarea plaţilor minime

31.12.2017 (lei) 31.12.2018 (iei)
Sub 1 an ..
Intre 1 sî 5 ani

---- -— :
TOTAL

...Sume datorate instituţiilor de credit

Porţiunea pe termen 
lung: 31.12.2017 (lei) 31.12.2018 (iei)
Obligaţii in cadrul 
contractelor de leasing 
financiar
Credite bancare pe termen 
lung

TOTAL

s  Societatea nu are in derulare contracte pentru imprumuturi pe termen scurt si lung. 
s  Asociaţii au adus aporturi pentru desfasurarea activitatii.

Zntocmit/
Moidoveanu atalin

Sef Serviciu i :ănomic si de G&stiune
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NOTA 6
PRINCIPII. POLITICI SI METODE CONTABILE (INFORMAŢII PENTRU ANUL FISCAL 20181

Situaţiile financiare cuprind: bilanţul contabil, contul de profit s i pierdere,\ precum s i notele la acestea.
Aceste situata au fost întocmite in conformitate cu Reglementările Contabile cuprinse in Ordinul 1802 din 20 14  privind situaţiile financiare anuale individuale ş i 
situaţiile financiare anuale consolidate, cu Legea Contabilităţii nr. 82/1991 modificata s i republicata s i Codul Fiscal.
Moneda utilizata pentru înregistrările contabile este leul romanesc, datele din situaţiile financiare fiind prezentate in ron.
b) Abatanle dG la principiile si politicile contaoile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementările contabile:

*  natura; nu este cazul
* motivele; nu este cazul
* evaiuarea efectului asupra activelor si datoriilor, poziţiei financiare si a profitului sau pierderii.

I*  comentarii relevante nu este cazul
d) Valoarea; iu situaţia in care nu se cum

nu este cazul
cu ciclu Dricatie.

f) In cazul reevaluării imobilizărilor corporale - detaliem:
nu este cazul

*  elementele supuse reevaluării, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluării;
nu este cazul

*  valoarea la cost istoric a imobilizărilor reevaluate;

*  tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;
nu este cazul

nu este cazul
*  modificările rezervei din reevaluare:

nu este cazul
*  valoarea rezervei din reevaluare la începutul exerciţiului financiar; nu este cazul
* diferentele din reevaluare transferate ia rezerva din reevaluare in cursul exerciţiului financiar; nu este cazul

* sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exerciţiului financiar, cu prezentarea 
naturii oricărui astfel de transfer, cu respectarea legislaţiei in vigoare; nu este cazul

*  valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitui exerciţiului financiar. nu este cazul
g) Activele fac obiectul ajustărilor excepţionale de valoare exclusiv in scop fiscal Da. Nu. X
suma ajustărilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate nu este cazul

h) Valoarea prezentata în bilanţ, rezultata după aplicarea metodelor FIFQ, CMP sau LIFO, diferă in mod semnificativ, la data bilanţului, de Da. Nu. X

..... K 1-  v u i v r ,  W5- K iM tU  V W M U JU W ..V  U I -  W W W  W IJW IICU IW J

valoarea acestei diferente ca total, pe categorii de active funqibile, 1 ! ! nu este cazul

"Preşedinte
Corbul

întocmit,
Moldoveanu Cătălin

Sef Serviciu Economic si de



Nota 6: Principi» si politici contabile

6.1 Principii contabile

Evaluarea posturilor cuprinse in situaţiile financiare ale anuiui 2 0 1 8  este făcută conform următoarelor 
principii contabile:

Principiul continuităţii activitatff - societatea isi va continua in mod norma! funcţionarea intr-un viitor 
previzibil fara a intra in imposibilitatea continuării activitatii sau fara reducerea sem nificativa a acesteia.

Principiu!perm anentei metodelor - aplicarea aceloraşi reguli, metode, norme privind evaluarea, 
înregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând com parabilitatea in 
timp a inform aţiilor contabile.

Principiu!prudentei - s-a tinut seam a de toate ajustările de valoare datorate deprecierilor de valoare a 
activelor, precum si de toate obligaţiile previzibile si de pierderile potenţiale care au iuat naştere in cursul 
exerciţiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exerciţiu anterior.

Principiul independentei exerciţiului - au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile 
exerciţiului, fara a se tine seama de data încasării sau efectuării plaţii.

Principiul evaluării separate a elem entelor de activ s i pasiv- in vederea stabilirii valorii totale
corespunzătoare unei poziţii din bilanţ s-a determinat separat valoarea fiecărui element individual de activ 
sau de pasiv.

Principiulintangibi/itatii exerciţiului- bilanţul de deschidere al exerciţiului corespunde cu bilanţul de
închidere al exerciţiului precedent.

Principiu!referitor fa necom pensari - valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate 
cu valorile elementelor ce reprezintă pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu excepţia compensărilor 
intre active si pasive admise de Ordinul Minsteruiui de Finanţe nr. 1752/2005 ( ONJFP 1752/2005).

Principiul referitor ia prevalenta econom icului asupra ju rid icu lu i- inform aţiile prezentate in
situaţiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzacţiilor, nu numai forma lor 
juridica.

Principiul referitor ia pragul de sem nificaţie - orice element care are o valoare sem nificativa este
prezentat distinct in cadrul situaţiilor financiare.

6.2 Politici contabile semnificative

(a) Principiul continuităţii activitatii

Situaţiile financiare sunt întocmite in ipoteza ca Societatea îsi va continua in mod normal funcţionarea 
intr-un viitor previzibil.

(b) Moneda de raportare

Situaţiile financiare sunt întocmite si prezentate in lei.



(c) Bazele contabilităţii

Situaţiile financiare au fost întocmite in conform itate cu Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicata, 
modificata si compietata prin Ordonanţa Guvernului nr. 61/2001 si cu prevederile cuprinse in 
reglem entările contabile aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014.

Situaţiile financiare cuprind:

- Bilanţ prescurtat

- Cont de profit si pierdere

- Note explicative la situaţiile financiare anuale sim plificate

(d) Tranzacţii in moneda străină

Tranzacţiile in moneda străină sunt înregistrate la cursul de schimb de ia data tranzacţiei. Creanţele si 
datoriile exprim ate în valuta sunt convertite in lei la cursul de schimb de la data bilanţului, publicat de 
Banca Naţională a României si diferentele de curs sunt înregistrate in contul de profit si pierdere.

(e) Imobilizări corporale

(i) Active proprii

Im obilizările corporale sunt evidenţiate la cost, mai puţin am ortizarea cum ulata si pierderile din 
depreciere. Costul activelor construite de Societate cuprinde costul m aterialelor, manopera directa si un 
procent din cheltuielile indirecte, alocate in mod rezonabil construcţiei de active corporale. In  cazul in 
care un m ijloc fix  cuprinde componente majore care au durate de viata diferite, acestea sunt contabilizate 
individual.

(ii) Cheituieiife uiterioare de intretinere si reparaţii

Cheltuielile cu reparaţia sau întreţinerea m ijloacelor fixe efectuate pentru a restabili sau a menţine 
valoarea acestor active sunt recunoscute in contul de profit si pierdere Sa data efectuării lor. Cheltuielile 
efectuate in scopul îmbunătăţirii performantelor tehnice sunt capitalizate si am ortizate pe perioada 
ramasa de am ortizare a respectivului m ijloc fix.

(iii) Amortizarea

Amortizarea este calculata pentru a diminua costul, mai puţin valoarea reziduala, cu rate egale pe toata 
durata de funcţionare a m ijloacelor fixe si a componentelor lor care sunt contabilizate sep arat Metoda de 
am ortizarea este cea liniara , in conformitate cu prevederile Legii 571/2003. Durata normata este cea 
prevăzută in H.G. 2139/2004



Duratele estimate, pe grupe principale de imobilizări, sunt următoarele:

Construcţii 10-50 ani

Echipamente 6-20 ani

Mijloace de transport 4-20  ani

Mobilier, aparatura de birou si altele 5-15 ani

Terenurile si im obilizările in curs nu se am ortizează. Investiţiile in curs se am ortizează începând cu 
momentul punerii in funcţiune. M ijloacele fixe sunt am ortizate începând cu luna urm ătoare datei punerii 
in funcţiune.

(f) Imobilizările necorporale

(i) Alte imobilizări necorporale

Alte imobilizări necorporaie achiziţionate de Societate sunt prezentate la cost mai puţin am ortizarea 
cumulata si deprecierile de valoare.

(ii) Cheltuieli ulterioare

Cheltuielile ulterioare privind im obilizările necorporale sunt capitalizate numai atunci când sporesc 
beneficiile econom ice viitoare generate de activul la care se refera. Cheltuielile ce nu îndeplinesc aceste 
criterii sunt recunoscute ca si cheltuiala in momentul realizării lor.

(iii) Amortizarea

Amortizarea este recunoscuta in contul de profit si pierdere pe baza metodei liniare pe perioada de viata 
estimata a im obilizării necorporale.

Majoritatea im obilizărilor necorporale Înregistrate de Societate este reprezentata de program e informatice 
dedicate. Acestea sunt am ortizate liniar pe o perioada de pana la 3 ani.

(g) Stocuri

Stocurile sunt înregistrate la minimum dintre cost si valoarea neta realizabila. Valoarea neta realizabila 
reprezintă preţui de vanzare estim at in condiţiile desfăşurării normale a activitatii mai puţin costurile 
aferente vanzarii.

Costul stocurilor se bazeaza pe principiul „Primul intrat - primul ieşit" si incfude cheltuielile ocazionate de 
achiziţia acestora si aducerea in locaţia curenta. In  cazul stocurilor produse de Societate si in cazul 
producţiei in curs, costul Include o proporţie corespunzătoare din cheltuielile indirecte in funcţie de 
capacitatea norm ala de funcţionare.

Nu s-au indus in cost: pierderi peste lim ita, cheltuieli de depozitare, regia generala de adm inistraţie, 
costuri de desfacere, regia fixa nealocata.



(h) Clienţi si alte creanţe

Conturiie de clienţi si aite creanţe sunt evidenţiate in biiant ia valoarea lor recuperabila neta,

(i) Disponibilităţile băneşti si alte echivalente

Disponibilităţile băneşti includ conturiie curente in lei si in valuta, si disponibilul din casa, Descoperitul de 
cont, care este platibil la cerere si este parte integranta din politica de gestiune a num erarului, este indus 
in cadrul numerarului si echivalentelor de numerar la întocmirea situaţiei fluxurilor de numerar,

(j) Pierderi de valoare

Valoarea neta a activelor Societăţii, altele decât stocurile si impozite am anate activ este analizata la data 
fiecărui biiant pentru a determina posibilele scăderi de valoare.

(k) Capital social

Dividendele sunt recunoscute ca si datorie in perioada in care sunt aprobate, Societatea a creat rezerve 
de capital în limita de 5%  din profitul brut, conform cerinţelor legislaţiei naţionale.

(l) Furnizori si aite datorii

Conturile de furnizori si aite datorii sunt evidenţiate la cost.

(m ) Provizioane

Nu s-au constituit provizioane pentru creanţe comerciale incerte. Nu s-au constituit provizioane pentru 
deprecierea stocurilor sau pentru restructurare.

(n) Recunoaşterea veniturilor

Veniturile din vanzarea bunurilor sunt recunoscute in contul de profit si pierdere când riscurile si 
beneficiile asociate proprietarii sunt transferate cumpărătorului. Societatea aplica principiul separării 
exercitiilor financiare pentru recunoaşterea veniturilor si cheltuieliSor,

(o) Impozitul pe profit

Im pozitul pe profit se recunoaşte in contul de profit si pierdere cu excepţia elementelor care tin de 
capitalul social si care sunt prezentate in Situaţia Modificărilor in Capitalurile Proprii (vezi Nota 3).

Im pozitul curent este calculat pe baza rezultatului fiscal anual calculat, utilizând cota de impozit in vigoare 
la data bilanţului.

(p) Parti afiliate

Părţile se considera afiliate in cazul in care una din parti, fie prin proprietate, drepturi contractuale, relaţii 
fam iliale sau de alta natura, are posibilitatea de a controla in mod direct sau de a influenta in mod 
sem nificativ cealalta parte.



(q) Estimări

Pentru întocmirea situaţiilor financiare, conducerea Societăţii face anumite estim ări si presupuneri care 
afecteaza valorile raportate ale activelor si pasivelor la data bilanţului, precum si veniturile si cheltuielile 
perioadei raportate. Rezultatele reale pot diferi de cele estimate.

(r) Pensii si alte beneficii ulterioare pensionarii

în  cursul normai al activităţii, Societatea face plăţi fondurilor de sănătate, pensii şi şom aj de stat în contul 
angajaţilor săi la ratele statutare. Aceste costuri sunt recunoscute în  contul de profit şi pierdere odată cu 
recunoaşterea salariilor. Toţi angajaţii Societăţii sunt membri ai planului de pensii al statului român. 
Societatea nu operează nici un alt plan de pensii sau de beneficii după pensionare şi, deci, nu are nici un 
alt fel de alte obligaţii referitoare la pensii.

La pensionare , socitatea plăteşte conform Contractului colectiv de munca o indem nizaţie cei puţin egala 
cu doua salarii brute negociat celor care se pensionează pentru limita de varsta.
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NOTA EXPLICATIVA - NR. 7

PARTICIPAŢI! SI SURSE DE FINANŢARE (INFORMAŢII AFERENTE ANULUI FISCAL 20181

a) existenta oricăror certificate de participare, vaiori mobiliare, obligaţiuni convertibile, cu prezentarea informaţiilor cerute in Subsectiunea 8.2;
Da. X Nu.

nu este cazul
b) capital soci a 1 su b sc r illia tr i moniul entita®;"' * ■ V. ■■ j-  jijy - " r  yr.: ’y jy  ■. y f f  '■■■ 1 ■ ^ 'jr-jrl.-- ■ ■■■.' tyrAy.; ■ ■ ■■1 :

98.020.000 iei
c) numărul si valoarea totala a fiecărui tip de parte sociala Număr: 98,020.00 Valoare parte sociala • 1,000 lei Valoare ~ 2: i 0
* au fost integral varsate Da
* numărul acţiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor; Nu este cazul
d) acţiuni răscumpărat fîr: 2  ■' y '■ ■/ I ; .■ ■ ./ . ........'l Z :

* data cea mai apropiata si data limita de răscumpărare; Nu este cazul
* caracterul obligatoriu sau neobiigatoriu al răscumpărării; Nu este cazul
* valoarea eventualei prime de răscumpărare; Nu este cazul

e) acţiuni/parti sociale em ise in timpul exerciţiului financiar: ■ l.'-fîjr: v ::
* tipul de actiune/parte sociala; Nu este cazul
* număr de actiuni/parti sociale emise; Nu este cazul
* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire; Nu este cazul
* drepturi legate de distribuţie: Nu este cazul

* numărul, descrierea si valoarea acţiunilor corespunzătoare; Nu este cazul
* perioada de exercitare a drepturilor; Nu este cazul
* preţul plătit pentru acţiunile distribuite; Nu este cazul

f) obligaţiuni emise:
* tipul obligaţiunilor emise; Nu este cazul
* valoarea em isa si suma primita pentru fiecare tip de obligaţiuni; Nu este cazul
* obligaţiuni em ise de entitate, deţinute de o persoana nominalizata sau împuternicita de aceasta: Nu este cazul

* valoarea nominala;
* valoarea înregistrata in momentul piatii.

Nu este cazul
Nu este cazul

g) certificate de participare, valori mobiliare,
explicaţie; Nu este cazul

La începutul anului 2018 capitalul social subscris si varsat ai societăţii era de 48,020,000 lei, împartit într-un număr de 48.020 parti sociale, cu valoarea nominala de 1.000 
iei/parte sociala, în luna septembrie 2018 Adunarea Generala Extraordinara a Acţionarilor a hotarat majorarea capitalului social prin aport in numerar, in suma de 
50.000.000 iei. Astfel, capitalul social a crescut de ia 48.020.000 iei, ia 98.020.000 iei, iar numărul de parti sociale a crescut a198.020 bucăţi.

y Pres od lotaj^A. Întocmit,
Moldovean u Cătălin

Sef Serviciu Economic si de Gestiune
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ANEXĂ NOTA 7 - BILANŢ

La 31 decembrie 2018 capitalul soda! in valoare de 98.020.000 tei este format din 98.020 parti sociale cu o valoare nominala de 
1.000 iei fiecare.

Evoluţia capitalul social ai societăţii este detinut de către următorii asociaţi:

Nr
crt Denumire asociat

Nr. Parti sociale 
deţinute fa 

31/12/2017

Procent detinut 
din capitalul social
i i i i i W i i i t t i

Nr parti sociale 
detinut© ia 

31/12/2018

Procent detinut 
din capitalul 

social la 
31 /12 /2018

1 Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti 
prin CL Sector 3 48,010 99,9792% 98,010 99.9898%

2 Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L. 10 0.0208% 10 0.0102%

TOTAL 43,020 100% 08,020 iod%

ia 31 decembrie 2018 S.C Administrare Active Sector 3 S.R.L are participatîuni in parti sociale la alte societăţi, după cum sunt 
prezentate mai jos:

Interese de participare deţinute la 
societăţi din cadrul grupului Valoare Explicaţii

1 ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. 10,000.00 lei 2  parii sociale * 5.000 iei/parte sociala
2 ALGORITHM RESIDENTIAL S3 100,000.00 iei 20 parti sociale * 5.000 iei/parte sociala
3 ORDINE SI PROTECŢIE S3 5,000.00 lei 1  parte sociala * 5.000 lei/parte sociala

TOTAL 115,000.00 lei ■

Preşedinte C.A.
Corbuleanu Florentin

întocmit,
Moldoveana Cătălin

Sef Serviciu Economic sil ie Gestiune
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NOTA EXPLICATIVA - NR. 8

INFORMAŢII PRIVIND SALARIAŢII SI MEMBRII ORGANELOR PE ADMINISTRAŢIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE
(informaţii pentru anul fiscal 2018̂

a) indemnizaţii acordate membrilor organelor de administraţie, conducere si de supraveghere: . > ■ C  - -  ■■vS '

Da. 1 X 7 membri I Nu. 1 -  1
Valoare 515,893 lei

b) obligaţiile contractuale cu privire la plata pensiilor către foştii membri ai organelor de administraţie, conducere si suprave

valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie Administraţie 0 Conducere

gnere,

0 Supraveghere 0

c) valoarea avansuriloi acordate membrilor organelor de administraţie, conducere si de supraveghere in timpulexercîtîului: . ' ..V _
^acordate in anul curent pi o

i
O

l

lei
*soid ia 31.12.2018

oioiO

iei
d) valoarea creditelor acordate membrilor organelor de administraţie, conducere si de supraveghere in timpul exerciţiului:

*  rata dobânzii; Nu este cazul
*  principalele clauze ale creditului; Nu este cazul
* suma rambursata pana la aceea data; Nu este cazul
*  obligaţii viitoare de genul garanţiilor asumate de entitate in numele acestora; Nu este cazul

e) salariaţi:

* număr mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie; Conducere 7
Execuţie 31

* salarii piatite sau de plătit, aferente exerciţiului; 1,747,174 lei
* cheltuieli cu asigurările sociale; 70,968 lei
* alte cheltuieli cu contribuţiile pentru pensii. -

Societatea nu are obligaţii contractuale de plata a pensiilor către foştii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul 
exerciţiului financiar 2018,

Avansunie ae trezorerie acordate către directorii societarii sunt plafonate prm decizie interna si reprezintă credit descnis pentru cheltuielile de deplasare ss protocol 
efectuate in interesul societăţii. Decontarea avansurilor primite se face lunar, pe baza documentelor justificative prezentate de aceştia si sunt înregistrate pe 
cheltuieli numai cu viza conducerii societăţii. Societatea nu are obligaţii de genul garanţiilor asumate in numele directorilor, administratorilor sau altor categorii de 
personal.

Preşedinte C.A.
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NOTA EXPLICATIVA - NR* 9

EXEMPLE PE CALCUL SI ANALIZA
PRINCIPALILO R INDICATORI ECONQMICO-FINANCÎARI PENTRU 20LS

a) Indicatorul lichidităţii curente (indicatorul capitalului circulant)
Active curente (Indicatorul capitalului circulant) _ 18491,765

Datorii curente 1,564,419

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;
* oferă garanţia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)
Active curente Stocuri
18,191,765 3,187,036

11.62845109

15,004,729 lei

2Jndjcatprj_den_şc:_

a) Indicatorul gradului de îndatorare
_______ Capital împrumutat______

Capital propriu

Grad de îndatorare a capitalului

_______ Capital imprumutat______
Capital angajat

100

100

0
98,267,788

X 100

Q
99,844,107

X 100

0

0

unde:
* capital imprumutat = credite peste un an;
* capital angajat = capital împrumutat + capital propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobânzilor - determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda.
Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat poziţia entitatii este considerata mai riscanta.

Profit înaintea plaţii dobânzii si impozitului pe profit _ _______2,706,960
Cheltuieli cu dobanda 0

* Viteza de intrare sau de ieşire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;
* Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;
* Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximează de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exerciţiului financiar

Nu este cazul

sau

Costul vânzărilor 
Stoc mediu

17,176,144
1,593,518

Număr de zile de stocare - indica numărul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate
Stoc mediu 

Costul vânzărilor X 365 1,593,518
17476444 X 365

* Viteza de rotatie a debitelor-dienti (perioada de recuperare a creanţelor)
* calculează eficacitatea entitatii m colectarea creanţelor sale;
* exprima numărul de zile pana la data la care debitorii ist achita datoriile către entitate.

________Sold mediu clienţi_______  y _ 3,195,218
Cifra de afaceri 19,931,265

X 365

10.77875744

33.86290136

58.51382315

O valoare in creştere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clienţilor si, in consecinţa, creanţe mai greu de incasat 
(clienţi rau platnici).



* Viteza de rotatie a creditelor-fumizor (perioada de recuperare a creanţelor) - aproximează numărul de zile de creditare 
pe care entitatea i! obţine de la furnizorii sau In mod ideal ar trebui sa includă doar creditorii comerciali.

______ Sold mediu clienţi______
Achiziţii de bunuri (fara servicii) 365 3,195,218

19,931,265
X 365 58.51382315

unde pentru aproximarea achiziţiilor se poate utiliza costul vânzărilor sau cifra de afaceri,

* Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea 
valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

Cifra de afaceri 
Active imobilizate

19,931,265
51,209,567

0.389209794

* Viteza de rotatie a activelor totale

Cifra de afaceri 
Total active

19,931,265
99,940,509

0.199431295

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezintă profitul pe care il obţine entitatea din banii investiţi in afacere:
Profit înaintea plaţii dobânzii si impozitului pe profit _  _______ 2,706,960_______  _  2 711

Capital angajat 99,844,107
unde capitalul angajat se refera la banii investiţi in entitate atat de către acţionari, cat si de creditorii pe termen lung,si include capitalul propriu si 
datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente.

b) Marja bruta din vanzari
Profitul brut din vanzari 

Cifra de afaceri 100 2,743,980
19,931,265

X 100 13.76721447

O scădere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de producţie sau sa obţină preţul de 
vanzare optim.

5. Productivitatea muncit: iiS S 8 ||§ S lî g 8 l

_________ Cifra de afaceri
Numărul mediu de salariaţi

6,Ş o !vabilitaţe a j3atrimQniqla:

Capitaluri proprii 
Activ bilantier X 100

Preşedinte C A ,
Corbuleanu Florentin

19,931,265
38

524,506.97 lei

98,267,788
99,940,509

X 100 98.32628373

întocmit,
Moldoveana Cătălin

Sef Servlciulconomic si de Gestiune



Indicatori de lichiditate

indicatorul lichidităţii curente, respectiv indicatorul lichidităţii imediate exprima de cate ori se  cuprind datoriile 
curente in activele curente, respectiv in active curente mai puţin stocuri. Valorile obţinute sunt scăzute in 
comparaţie cu cele recomandate (in jur de 2), reflectând o capacitate redusa a societăţii de acoperire a datoriilor 
curente din activele curente.

Indicatori d e  risc

Indicatorul privind acoperirea dobânzilor reflecta de cate ori pot fi acoperite cheltuielile cu dobanda din profitul 
înaintea dobânzii si impozitului. Cu cat valoarea indicatorului este mai mare cu atat poziţia societăţii este 
considerata mai puţin riscanta.

Indicatori d e  ac tiv ita te  (de g es tiu n e)

Numărul de zile  de stocare indica numărul de zile  pentru care bunurile sunt stocate in unitate.

Numărul de zile  debite -  clienţi -  exprima numărul de zile pana ia data ia care debitorii isi achita datoriile către 
societate si arata astfel eficacitatea societăţii in colectarea creanţelor sale.

Numărul de zile  a creditelor -  furnizori ~  exprima numărul de zile de creditare pe care societatea i! obţine de la 
furnizorii sal.

Viteza de rotatie a activelor imobilizate in cifra de afaceri evalueaza eficienta managementului activelor 
imobilizate prin exam inarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora.

Viteza de rotatie a activelor totale in cifra de afaceri evalueaza eficienta managementului activelor totale prin 
examinarea valorii cifrei de afaceri generate de activele societăţii.

Indicatori d e  p rofitab ilitate

Rentabilitatea capitalului angajat reprezintă profitul pe care il raportează societatea ia o unitate de resurse 
investite.
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NOTA EXPLICATIVA - NR. 10

ALTE IfttFORNATII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL 20318

a) Inform aţii cu c
SC ADM IN ISTRARE A CTIV E SEC TO R  3 S R L  - cu sediui in Calea Vitan, nr. 242, Sector 3, Bucureşti, este persoana juridica rom ana, funcţionează sub regim ul jurid ic de societate 
com erciala cu răspundere lim itata si isi desfasoara activitatea în conform itate cu legislaţia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele 
contabile ale societăţii se tin in lim ba romana si în moneda naţionala. _____ _________ ___________________________________________________________________________________
Societatea pana in trim I I I  al exerciţiului 2018 a desfasurat preponderent activitati de adm inistrare active in localitatea Bucureşti, Sector 3. In  trîm  IV  al excercitîului 2018 
datorita achiziţiei unor active de producţie in localitatea Popeşti Leordeni, jud. Ilfov, active din dom eniul obţinerii betonului, a prefabricatelor din beton si asfaltului, activitatea 
principala s-a schim bat in fabricarea produselor din beton pentru construcţii. Societatea a avut un număr mediu de 38 angajaţi pe parcursul anului 2018. Pe viitor predom inant se 
va desfasura aceeaşi activitate de producţie produse din beton, in aceeaşi localitate Popeşti Leordeni.

* proporţia în care im pozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul 
din activitatea extraordinara;

0

* reconcilierea dintre rezultatul exerciţiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in 
declaraţia de im pozit;

0

* m ăsură in care calcularea profitului sau pierderii exerciţiului financiar a fost afectata de o 
evaluare a elem entelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile 
contabile de evaluare, a fost efectuata in exerciţiul financiar curent sau intr-un exerciţiu 
financiar precedent in vederea obţinerii de facilitaţi fiscale;

0

* im pozitul pe profit ram as de plata. 55,792 lei

* pe segm ente de activitati Com erţ 9,249,136 lei Servicii 1,742,942 Iei Producţie 8,939,187 lei
* pe pieţe geografice. Rom anîa 19,931,265 lei International lei
f) Evenim entele ulterioare datei bilanţului care au im 
decizii corecte - inform aţii pentru fiecare categorie se

portanta incat neprezentarea tor ar putea afecta capacitatea u 
m nificativa de astfel de evenim ente:

diizatorilor situaţiilor financiare de a face evaluări si de a lua

* natura evenim entului; Nu este cazul
* estim are a efectului financiar sau m enţiune conform ca reia estim area nu poate sa fie făcută. Nu este cazul
g ) Explicaţii despre valoarea si natura:
* veniturilor si cheltuielilor extraordinare; Nu este cazul
* veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situaţia în care acestea sunt sem nificative. -

h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.



* dobanda de încasat aferenta perioadelor viitoare.

i) Leasing financiar - informaţii:
descriere generala a contractelor semnificative de leasing; Nu este cazul

Nu este cazul
1. Leasing financiar - evidenţieri: [Descriere generala a contractelor importante de leasing:
* existenta st condiţiile opţiunilor de reînnoire sau cumpărare; Nu este cazul
* restricţiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare ia datorii suplimentare si alte operaţiuni de leasing. Nu este cazul
2. Leasing fi na nciar - evidentie ri: dobanda de plătit aferenta perioadelor viitoare Nu este cazul

:li de certificare, servicii
Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul
m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.

Nu este cazul
n) Angajamentele sub forma garanţiilor de orice fe l trebuie, in cazul in care nu exista obligaţia de a le prezent^că'datonTrs^ieTn'mo^cfărprezentate in notele explicative, si 
trebuie făcută distincţie intre diferitele tipuri de garanţii recunoscute de legislaţia naţionala. De asemenea, trebuie făcută o prezentare separata a oricărei garanţii valorice care a 
fost prevăzută. Angajamentele de acest tio care exista in relaţia cu entităţile afiliate trebuie prezentate distinct._____________________________________________________„

Nu este cazul
o) Daca un activ sau o datorie are legătură cu mai mult de un element din formatul de bilanţ, relaţia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o 
asemenea prezentare este esenţiala pentru intelegerea situaţiilor financiare anuale.____________________________________________________________________

Nu este cazul
p) Orice detaliere a e aceste si sunt utilizatorii situaţiilor financiare.

Nu este cazul

Cheltuielile nedeductibile luate In calcului profitului impozabil înregistrate de societate in 
anui 2018 sunt:
* Cheltuieli cu impozitul pina la trim 4 (inclusiv) 55,792 iei
* Cheltuieli cu combustibilul 11,899 lei
* Cheltuieli cu întreţinerea 119 iei
* Cheltuieli cu chirii 17,412 lei
* Cheltuieli cu asigurări 1,977 lei
* Aite cheltuieli efectuate de terti 82 lei
* Cheltuieli cu alte impozite si taxe 597 lei
* Amenzi penalitatî 71 lei
* Alte cheltuieli de exploatare 1,276 lei
* Cheltuieli cu amortizarea care excede cadrul legal 4,132 iei
Total cheltuieli neim pozabile 93,357 lei

Cota impozitului pe profit in vigoare la 31 decembrie 2018 este de 16%.

Preşedinte C.A.
''•^Godauleanu Florentin



S.C.ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L c.f. R031012790 r.c. J40/1' '*2012 Capital social 93020000
BUCUREŞTI sect. 3 str CALEA VITANnr. 242 ap. $ tei 0374471189 _____________________

Batanta de verificare
01.12.2018 -  31.12.2018

Cont Denumirea contului
Solduri iniţiale an Sume precedente Rulaje perioada Total rulaje Solduri finale

Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare
1011 CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT 0.00 0.00 50 000 000.00 50 000 000.00 0.00 0.00 50 000 000,00 50 000 000.00 0.00 0.00

1012 CAPITAL SUBSCRIS VARSAT 0.00 48 020 000.00 0.00 98020 000.00 0.00 0.00 0.00 50 000 000.00 0.00 98 020 000.00

1061 REZERVE LEGALE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 138138,00 0.00 138 138.00 0.00 138138.00

117 REZULTATUL REPORTAT 2 296 820.63 0.00 2 458 171.64 0.00 0.00 0.00 162 251.01 0.00 2 459 171.64 0.00

121 PROFIT SI PIERDERE 305 622.65 0.00 51660 639.64 54 957 740.16 8 384450,64 7 794 310.44 59739467.63 82752 050.80 0.00 2706 960.32

129 REPARTIZAREA PROFITULUI 0.00 0.00 305 622,65 305 622.65 138138.00 0.00 443 760.65 305 622.65 138 138.00 0.00

167 ALTE ÎMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE 0.00 56 601.13 0.00 45 489.11 0.01 0.00 0.01 -11 112.02 0.00 45 489.10

Total sume clasa 1 2 802 543.28 48 076 601.13 104 425433.93 203 328 851,92 8 522 588.65 7 932 446.44 110 345479.30 163184 699,23 2597 309.64 100 910 587.42

205 CONCESIUNI, BREVETE, LICENŢE, MĂRCI 
COMERCIALE

4 427,08 0.00 9 093.72 1 474.08 15 687.06 0.00 20 353.70 1 474.08 23 306.70 0.00

208 ALTE IMOBILIZĂRI NECORPORALE 0.00 0.00 20 932.35 0.00 97.56 0.00 21 029.91 0.00 21 029.91 0.00

2111 TERENURI 22684 838.96 0.00 41 006 028.99 14 459 302,48 0.00 0.00 18 341 190.03 14 459 302.48 26 546 726.51 0.00

212 CONSTRUCŢII 14 290 334.19 0.00 26 320 222.04 12 307 636.15 0.00 v 0.00 12 029 887.85 12 307 636.15 14 012 585.89 0.00

2131 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 
(MASiNI.UTILAJE)

0.00 0.00 9 239 139.57 0.00 136 733.20 0.00 9 375 872.77 0.00 9375 872.77 0.00

2132 APARATE St INSTALAT» DE MĂSURĂ, 
CONTROL SI REGLARE

0.00 0.00 0.00 0.00 4 351.79 0.00 4 351.79 0.00 4 351.79 0.00

2133 MIJLOACE DE TRANSPORT 60 782.01 Q.00 804 709,68 0.00 0.00 0.00 743 947.67 0,00 804 709.88 0.00

214 MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE 
ACTIVE CORPORALE

20 455.66 0.00 408113.38 0.00 0.00 0.00 387 657.72 0.00 408113.38 0,00

231 IMOBILIZĂRI CORPORALE IN CURS DE 
EXECUŢIE

834749.00 0.00 2 096 719.53 2 096 719.53 206412.40 0.00 1 468 382.93 2 096 719.53 206 412.40 0.00;

261 ACŢIUNI DEŢINUTE LA ENT1TATILE AFILIATE 115 000.00 0.00 115 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115 000.00 0.00

2678 ALTE CREANŢE IMOBILIZATE 1 627.16 0.00 115 068.82 1 627.16 32721,92 0.00 146 163.58 1 627.16 146 163.58 0,00

2805 AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENŢE, 
MĂRCI COMERCIALE

0.00 3 072.55 1 474.08 4 221.80 0.00 173.18 1 474.08 1 322.43 0,00 2 920.90

2808 AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE 0.00 0.00 0.00 916.14 0,00 589.34 0.00 1 505,48 0.00 1 505.48

2812 AMORT. CONSTRUCŢIILOR 0.00 176 400.02 215 924.66 243 649.20 0.00 28 805.48 215 924.66 96 054.66 0.00 56 530.02

2813 AMORT. INSTALAŢIILOR, MU. DE 
TRANSPORT

0.00 41 613.16 0.00 125 174.61 0.00 82 402.40 0.00 165 983.85 0.00 207 577.01

2814 AMORT. ALTOR IMOBILIZĂRI CORPORALE 0.00 6154.17 0.00 | 35 752.72 0.00 4255.29 0.00 33 853.84 0.00 40 008.01

Total sume clasa 2 37 992194.06 227 239.90 80 352 426.82 29 276 473.87 396 003.93 116 225.69 42756 238.69 29 165 459.66 51 664 272.61 308 541.42

301 MATERII PRIME 0.00 0.00 6 298 786.91 4809188.39 1 461 927.00 925 591.90 7 780 713,91 5 534 780.29 2225 933.62 0.00

r O s w



S. C. ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R,L c.f. R031012790 r.c. J40/1',~V2012 Capital social 98020000
BUCUREŞTIsect 3 str. CALEA VITANnr. 242ap. Oţel. 0374471189_______  _________________

Balanţa de verificare
01.12.2018 -- 31.12.2018

Cont Denumirea contului
Solduri iniţiale an Sume precedente Rulaje perioada Total rulaje Solduri finale

Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare
3024 PIESE DE SCHIMB 0.00 0.00 17 813,64 4 800.19 -1 914.23 11 099.22 15 899.41 15 899.41 0.00 0.00

3028 ALTE MATERIALE CONSUMABILE 0.00 0.00 138 671.54 78 929.26 69610.71 64 227.70 208 282.25 143 156.86 65 125.29 0.00

303 MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR 0.00 0.00 104 346.96 58 480.94 55186.38 91 009.86 159 533,34 149 490.80 10 042.54 0,00

331 PRODUSE IN CURS DE EXECUŢIE 0.00 0,00 484 176.92 11 837.33 76 611.12 472 339.59 560 788.04 484 176.92 76 611.12 0.00

345 PRODUSE FINITE 0.00 0.00 5 791 312.90 5 791 312.90 0.00 0.00 5 791312,90 5 791 312.90 0.00 0.00

371 MĂRFURI 0.00 0.00 8 997 476.38 8 997 476.36 0.00 0.00 8 997 476.36 8 997 476.36 0.00 0,00

378 DIFERENTE DE PREŢ LA MĂRFURI 0.00 0.00 -656.80 0.00 856.80 0.00 Q.OO o.od 0.00 0.00

Total sume clasa 3 0.00 0.00 21 831 928.43 19 552025.37 1 682 077.78 1 564 268,27 23 494 006,21 21 116 293.64 2 377 712.57 0.00

401 FURNIZORI 0.00 7 511.48 49 984 727.13 54138490.75 7 420 147,00 4 215 714.16 57 404 874.13 58 346 693.43 0.00 949 330.78

408 FURNIZORI - FACTURI NESOSITE 0.00 9 753.67 23 733,17 23 733.17 0.00 0.00 23 733.17 13 979.50 0.00 0.00

409 FURNIZORI - DEBITORI 0.00 0.00 14 851,28 0,00 -14 851.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4091 FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPĂRĂRI DE 
BUNURI (STOCURI)

0.00 0.00 3 127 019.64 5 404.89 -2 304 118.65 8 173.05 822 900,99 13 577.94 609 323.05 0.00

4092 FURNIZORI —  DEBITORI PT. PRESTĂRI DE 
SERVICII

71 598.40 0.00 70 406.75 0.00 -48 032.25 0.00 -49 223.90 0.00 22 374.50 0.00

4111 CLIENT! 92 078.25 0.00 52 524 906.10 14 560 214.75 2 762 980.77 3 926 480.27 55 195 808.62 18 486 695.02 36 801 191.85 0.00

419 CLIENŢI - CREDITORI 0.00 3.07 0.00 87 902.60 0.00 -33 236.44 0.00 54 663.09 0.00 54 666.16

421 PERSONAL - SALARII DATORATE 0.00 12 973.00 1 229 871.29 1 352 932.00 398 882.53 423 765.00 1 628753.82 1 763 724.00 0.00 147 943.18

423 PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE 
DATORATE

0.00 0.00 4 772.71 19 584.00 15451.47 972.00 20 224.18 20 566.00 0,00 341.82

425 AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI 0.00 0.00 244 420.00 245 170,00 114 650,00 113 900.00 359 070,00 359070.00 0.00 0.00

426 DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE 0.00 0.00 1 209.00 1 209,00 0.00 0.00 1 209.00 1 209.00 0.00 0.00

427 REŢINERI DIN SALARII DATORATE TERŢILOR 0.00 0.00 1 855.00 3 340.00 -102.00 1 128.00 1753,00 4 468.00 0.00 2 715.00

4281 ALTE DATORII IN LEGĂTURĂ CU 
PERSONALUL

0.00 2 708.69 643.94 5 451,02 0,28 400.84 844.22 3143.17 0,00 5 207.84

4311 CONTRIBUŢIA UNITATH LA ASIGURĂRILE 
SOCIALE

0.00 10 120.00 10120.00 10 120.00 0.00 0.00 10 120,00 0.00 0.00 0.00

4312 CONTRIBUŢIA PERSONALULUI IA 
ASIGURĂRILE SOCIALE

0,00 8 725.00 8725.00 6 725.00 o;oo 0.00 6 725,00 0.00 0.00 0.00

4313 CONTRIBUŢIA ANGAJATORULUI - 
ASIGURĂRILE SOCIALE DE SANATATE

0.00 3 331.00 3 331.00 3 331.00 0.00 0.00 3 331.00 0.00 0.00 0.00

4314 CONTRIBUŢIA ANGAJAŢILOR - ASIGURĂRILE 
SOCIALE DE SANATATE

0.00 3 521.00 3 521.00 3 521.00 0,00 0.00 3 521.00 0.00 0,00 0.00

4315 CONŢR, DE ASIGURĂRI SOCIALE 0.00 0.00 341 808.00 454 463.00 112 657.00 118 853,00 454 463.00 573 316,00 0.00 118 853.00,
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S.C.ADMINiSTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L c t  R031Q12790 r.c.J40/1'~ ''2012 Capital social 98020000
BUCUREŞTI sect 3 str. CALEA VITANnr. 242ap. 6 tei 0374471189_________

Balanţa de verificare
0112.2018 -  3112.2018

Cont Denumirea contului
Solduri iniţiale an Sume precedente Rulaje perioada Total rulaje Solduri finale

Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare
4316 CONTR. DE ASIGURĂRI SOCIALE DE 

SANATATE
0.00 0.00 138157,00 180 905.00 44 748.00 47 276.00 180 905.00 228 181.00 0.00 47 276.00

436 CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA 0,00 0.00 30 660.00 39 627.00 8 987.00 9 531.00 39 627.00 49 158.00 0.00 9 531.00

4371 CONTRIBUŢIA UNITATH LA FONDUL DE 
ŞOMAJ

0,00 149.00 149.00 149.00 0.00 0.00 149.00 0.00 0.00 0.00

4372 CONTRIBUŢIA PERSONALULUI LA FONDUL 
DE ŞOMAJ

0,00 150.00 150.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00

4382 ALTE CREANŢE SOCIALE 0.00 0.00 27 014.00 0,00 972.00 0.00 27 986.00 0.00 27 986.00 0.00

4411 IMPOZITUL PE PROFIT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55 792.00 0.00 55 792.00 0.00 55 792.00

4423 TVA DE PLATA 0.00 16 013.01 1 872649.76 1 872 649.76 234 846.94 234 946.94 2 107 596,70 2 091 583.69 0.00 0.00

4424 TVA DE RECUPERAT 123 381.00 0.00 3 497 643.38 1 854 403.76 0.00 234 946,94 3 374 26238 2 089 350,70 1 408 292.88 0.00

4426 TVA DEDUCTIBILA 0.00 0.00 7 006 005.02 7 006 005.02 714 702.14 714 702.14 7 720707.16 7 720 707.16 0.00 0.00

4427 TVA COLECTATA 0.00 0.00 5 492 869.15 5 492 869.15 948 819.47 948 819.47 6 441688.62 6 441 688.62 0.00 0.00

4428 TVA NEEXIGIBILA 0.00 12 465.75 3 319633.85 2 510041.88 960 598.04 543 703.00 4 280 231.89 3 041 279.13 1 226 487.01 0.00

444 IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA 
SALARIILOR

0.00 8 564.00 97 341.00 1  125 893.00 28 552.00 30 080.00 125 893.00 147 389.00 0.00 30 080.00

4458 ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE 
SUBVENŢII

0.00 0.00 90 000.00 90 000,00 0.00 0,00 90 000,00 90 000.00 0.00 0.00

446 ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE 
ASIMILATE

0.00 0.00 442 265.00 442 265.00 0.00 : . o.oo 442265.00 442 265.00 0.00 0.00

447 FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE 
ASIMILATE

0,00 0.00 4 063.00 8 357.00 4 294.00 4 522.00 8 357.00 12 879.00 0.0 0 4 522.00

447ACC FOND DE RISC SI ACCIDENTE 0.00 51.00 51,00 51.00 0.00 0.00 51.00 0.00 0,00 0.00

447CCI FOND CONCEDII MEDICALE 0.00 275.00 275.00 275.00 0.00 0.00 275.00 0.00 0,00 0.00

447CREANTE FOND CREANŢE SALARIALE 0.00 81.00 61.00 81.00 0.00 0.00 81.00 0.00 0.00 0.00

4481 ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 547.68 0.00 547.68 0.00 547.68

4482 ALTE CREANŢE PRIVIND BUGETUL 
STATULUI

8 551.00 0.00 131 932.00 121 647.00 0.00 957.00 123 381,00 122 604.00 9 328.00 0.00

451 DECONTĂRI INTRE ENTITATILE AFILIATE 0.00 0,00 200 000.00 0.00 0.00 0.00 200 000.00 0.00 200 000.00 0.00

4511 DECONTĂRI INTRE ENTITATILE AFILIATE 0.00 0.00 2 800 000.00 2 800 000.00 0.00 0.00 2 800 000.00 2 800 000.00 0.00 0.00

456 DECONT, CU ASOC.PT.CAPtTAL 0.00 0.00 50 000 600.00 50 000 000.00 0.00 0.00 50 000 000.00 50 000 000.00 0.00 0.00

461 DEBITORI DIVERŞI 10 000.00 0.00 1 059 332.77 1 059 833.33 192 072.61 122 113.32 1 241 405.38 1 181 946.85 69 458,73 0.00

462 CREDITORI DIVERŞI 0.00 67 425.07 11 891 869.24 12116 842.44 247113,32 97 019.73 12 138 982.56 12 146 237.10 0.00 74 679.61

471 CHELTUIELI ÎNREGISTRATE IN AVANS 7 167.83 0.00 591 941.05 554 991.84 32 721.92 33 328.52 617495.14 588 321.36 36 341.61 x 0.00
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S.C.ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S .R L  c.f. R031012790 r.c. J4Q/V V2012 Capital social 98020000
BUCUREŞTI sect. 3 str. CALEA VITANnr. 242 ap. 6 tei 0374471189________

Balanţa de verificare
01.12.2018 — 31.12.2018

Cont Denumirea contului
Solduri iniţiale an Sume precedente Rulaje perioada Total rulaje Solduri finale

Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare
472 VENITURI ÎNREGISTRATE IN AVANS 0.00 10 828.61 188 982.40 320 124.58 17 203.87 -102 849.53 208 188,27 208 448.44 0.00 11 088.78

473 DECONTĂRI DIN OPERAŢIUNI IN CURS DE 
CLARIFICARE

0.00 0.00 41 477.61 100 597.82 59 286.81 29 509.60 100764.42 130107.42 0.00 29 343.00

4758 ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE 
SUBVENŢII PENTRU INVESTIT!)

0.00 0.00 2 812.50 90 000.00 1 875.00 0.00 4 687,50 90 000.00 0.00 85 312.50

Total sume clasa 4 312 776,48 172 669.35 196 519 27374 157 709161,76 11 954 537,99 11 761 096,69 206 161 035.25 169 317 589,10 40 610 783,43 1 827 230,15

512 CONTURI CURENTE LA BĂNCI 2 541.38 0.00 126 758.54 119 028.53 8 073,34 10 271.96 131 290.50 129 300.49 4 531.39 0.00

5121 CONTURI LA BANCA IN LE! 0.00 0.00 605 907,97 148 032.79 5 121 877.52 46 448.68 5 727785.49 194 481.45 5 533 304.04 0.00

5121C3AB1 BCR ALEEA CIOPLEA NR.3A BL.B1 15244.93 0.00 182 002.03 164 907.02 11 134,60 25 726.69 177 891.70 190633.71 2 502.92 0.00

5121C3A82 BCR ALEEA CIOPLEA NR.3A BLB2 4 910.02 0.00 192 710.85 179 103.82 9 829.53 18 451.46 197 430.36 197 555.28 4 785.10 0.00

5121G3A83 BCR ALEEA CIOPLEA NR.3Â BLB3 5 406.53 0.00 194 095.74 174 924.26 13756.35 19 460.70 202 445.56 194 384.96 13 467,13 0.00

5121C4 BCR ALEEA CIOPLEA NR.4 4.82 0.00 87 798.21 87 796.21 6 654.38 6 612.37 94 445.77 94 408.58 42.01 0.00

5121C5 BCR ALEEA CIOPLEA NR.5 1.27 0.00 96459,94 96 157.26 15 124.86 10 575.60 111 583.53 106 732.86 4 851.94 0.00

5121COLECTOF
B1

5121 COLECTOR Bl 399.43 0.00 44 280.78 43 284.59 3 815.05 3 271.16 47 698,40 46 555.75 1 540.08 0.00

5121COLECTOF
82

CONT COLECTOR B2 553.10 0.00 85 038.05 82 915.00 4 576.42 4 323.98 89 061.37 87 238,98 2 375,49 0.00

5121 COLECTOR 
B3

5121 CONT COLECTOR B3 218.76 0.00 32 322.83 31 216.54 3 112.77 2 827.62 35 218,94 34 044.16 1 391.54 0.00

5121COLECTOF
C3

5121CONT COLECTOR C3 1 099.10 0.00 32 584.65 31 508.16 3 324.86 2 526.98 34 810,41 34 035.14 1 874.37 0.00

5121 COLECTOR 
C4

5121 COLECTOR C4 404.98 0.00 17 368.98 17 056.75 2 312.12 1 758.59 19 278.12 18 813.34 867.76 0,00

5121COLECTOF
C5

5121 COLECTOR C5 472,61 0.00 22 811.97 18 657.68 2 750.61 5 729.12 25 089,97 24 386.80 1 175.78 0.00

5121 COLECTOR 
GC

5121 CONT COLECTOR GARA CATELU 265.64 0.00 34420.75 34 318.85 2 523.91 2 433.68 36 679.02 36752.53 192.13 0.00

5121 COLECTOR 
H

5121 CONT COLECTOR HUMBOLTD 165.05 0.00 50 066.20 50 066.20 0.00 0.00 49 901.15 50 066.20 0.00 0.00

5121DEPOZIT1 DEPOZIT 1LUNA 1 540 000.00 0.00 11 505 545.00 11 505 545.00 0.00 0.00 9 965 545.00 11 505 545.00 0.00 0.00

5121DEP02IT2 DEPOZIT 3 LUNI 5200 000.00 0.00 21 180 000.00 21 160 000.00 0.00 0,00 15 960 00000 21 160 000.00 0.00 0.00

5121GAR GARANT! BANK 740 084.64 0.00 104 589 860.32 98 418 908.31 3 160 109.21 9 331 081.22 107 009 864.89 107 749 989.53 0.00 0,00

5121GC BCR SOS.GARII CATELU NR.3|NR.4 23 179.39 0.00 240 777.66 205 835.25 14 622,18 29 495.89 232 220.45 235 331.14 20 068.70 0.00

5121H BCR SRT.HUMBOLDT NR.3 8L.V28 14 675.25 0.00 170 750.33 170 750.33 0.00 0.00 156 075,08 170 750.33 0.00 t 0,00

A r ?  o  A n A  r *



S.C.ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L C.f. R031012790 r.c. J40/P" ^012  Capital social 98020000
BUCUREŞTI sect. 3 str. CALEA VITANnr. 242 ap. 6 tel. 0374471189______ ^ __________________

Balanţa de verificare
01.12.2018 -  31.12.2018

Cont Denumirea contului
Solduri iniţiale an Sume precedente Rulaje perioada Total rulaje Solduri finale

Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare
5121P BCR CONT PRINCIPAL 0.00 0.00 240 364.10 240 364.10 18 553.48 18 553.48 258 917.58 258 917.58 0.00 0.00

5124 CONTURI LA BANCA !N VALUTA 0,00 0.00 0.00 0.00 187 925.38 187 721.01 187 925.38 187 721.01 204.37 0.00

5186 DOBÂNZI DE PLĂTIT 0.00 18.60 18.60 18.60 0.00 0.00 18.60 0.00 0.00 0.00

6187 DOBÂNZI DE ÎNCASAT 6.35 0.00 6.35 6.35 0.00 0.00 0.00 6.35 0.00 0.00

5311 CASA IN LEI 19 383.91 0.00 1 013 898.93 1 007652.89 71 349.51 75 680:20 1 065 864.53 1 083 333.09 1 915.35 0.00

5328 ALTE VALORI 0.00 0.00 90 000.00 90 000.00 0.00 0.00 90 000.00 90 000.00 0.00 0.00

542 AVANSURI DE TREZORERIE 0.00 0.00 37 109.27 36 451.66 24 792,95 24 259.92 61 902.22 60 711.58 1 190.64 0.00

581 VIRAMENTE INTERNE 0.00 0.00 60 020 140.42 60020 140.42 324 555.72 324 555.72 60 344 696.14 60 344 696.14 0.00 0.00

Total sume clasa 5 7 569 015.16 18.60 200 872098.57 194 134 646.57 9 010 574.75 10151 744,01 202 313 656.16 204 286 371,98 5 596 280.74 0.00

601 CHELT. CU MATERIILE PRIME 0.00 0.00 4 579 285.59 4 579 285.59 919 984.10 919 984.10 5 499 269.69 5 499 269.69 0.00 0.00

6022 CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL 0,00 0.00 34 035.83 34 035.83 12 352.83 12 352.83 46 388.66 46 388,66 0.00 0.00

6022N CHELT PRIVIND COMBUSTIBILUL NEDED 0.00 0.00 3 648,90 3 648.90 0.00 0.00 3 648.90 3 648.90 0.00 0.00

6024 CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB 0.00 0.00 5 009.42 5 009.42 11 099.22 11 099.22 16 100.64 16 108,64 0.00 0.00

6024N CHELTUIELI PRIVIND PIESE DE SCHIMB 
NEDED

0.00 . 0.00 9.81 9.81 0.00 . . . .  0.00 9.81 9.81 0.00 0.00

6028 CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMAB1LE 0,00 0.00 83 646.09 83646.09 64 227,70 64 227.70 147 873,79 147 873.79 0.00 0.00

603 CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR 0.00 0.00 58 464.13 : 58 464.13 91 009 86 91 009.86 149473,99 149 473.99 0.00 0.00

604 CHELT. CU MAT, NESTOCATE 0.00 0.00 6401.66 6401.66 5 811.69 5 811,69 12 213.35 12 213.35 0.00 0.00

605 CHELT. CU ENERGIA SI APA 0.00 0.00 39 357.80 39 357.80 232 044.94 232 044.94 271 402.74 271 402,74 0.00 0.00

607 CHELT. PRIVIND MĂRFURILE 0.00 0.00 8 997 476.36 8 997 476,36 0,00 0.00 8 997476.36 8 997 476.36 0.00 0,00

609 REDUCERI COMERCIALE PRIMITE 0.00 0.00 59.00 59.00 702.25 702.25 761.25 761.25 0.00 0,00

611 CHELT. CU ÎNTREŢINEREA SI REPARAŢIILE 0.00 0.00 848.93 848,93 0,00 0,00 848.93 848.93 0.00 0.00

611N CHELT CU ÎNTREŢINEREA Sî FtEP NEDED 0.00 0,00 109.40 109.40 0.00 0.00 109.40 109.40 0.00 0.00

612 CHELT. CU REDEVENŢE. LOCAŢIILE DE 
GESTIUNE SI CHIRIILE

0.00 0.00 391 848.93 391 848.93 186 033.19 186 033.19 577 882,12 577 882.12 0.00 0.00

612N CHELTUIELI CU REDEVENTELE,LOCAŢIILE 
DE GESTIUNE NEDEDUCTIBIL

0.00 0.00 13 685.00 13 685.00 0.00 0.00 13 685.00 13 685.00 0.00 0.00

613 CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE 0.00 0.00 44 206,13 44206.13 317.75 317.75 44 523.88 44 523.88 0.00 0.00

613N CHELT CU PRIME DE ASIG NEDEDET 0.00 0.00 1 976.55 1 976.55 0.00 0.00 1 976.55 1 976,55 0.00 0.00

614 CHELT. CU STUDII SI CERCETĂRI 0.00 0.00 122.85 122.85 122.85 122.85 245.70 245.70 0.00 0.00

621 CHELT. CU COLABORATORII 0.00 0.00 473 496.00 473 496.00 42 397.00 42 397.00 515 893.00 515 893.00 0.00 0.00

622 CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE 0.00 0.00 111 657.58 111 657.58 -349.25 -349,25 111 308.33 111 308.33 0.00 0.00
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S.C.ADMINISTRARE ACTfVE SECTOR 3 S.R.L C.f R031012790 r.c. J40/1" ^012 Capital social 98020000
BUCUREŞTI seci 3 str. CALEA VITANnr. 242 ap. 6 tel, 0374471189______ _ _________________

Balanţa de verificare
01.12.2018 ~ 31.12.2018

Cont Denumirea contului
Solduri iniţiale art Sume precedente Rulaje perioada Total rulaje Solduri finale

Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare
623 CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI 

PUBLICITATE
0,00 0,00 3 635.11 3 635.11 6 966,99 6 966.99 10602.10 10 602.10 0.00 0.00

624 CHELT. CU TRANSPORTUL OE BUNURI SI 
PERSONAL

0.00 0.00 30.00 30.00 0,00 0.00 30.00 30.00 0.00 0.00

625 CHELT. CU DEPLASĂRI, DETASARI Si 
TRANSFERĂRI

0.00 0.00 10336.25 10 336.25 0.00 0.00 10 336.25 10 338.25 0.00 0.00

626 CHELT. POŞTALE SI TAXE DE 
TELECOMUNICAŢII

0.00 0.00 8 886.87 8 886.87 15 857.22 15 857.22 24 744,09 24 744.09 0.00 0.00

627 CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE 0.00 0.00 2 839.08 2 839.08 1 110.88 1110.88 3 949.96 3 949.96 0.00 0.00

628 ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE 
TERŢI

0.00 0.00 651 186.95 651 186.95 453 107.64 453 107.64 1 104 294.59 1 104 294.59 0.00 0.00

626N ALTE SERV EXECUTATE DE TERTI NEDED 0.00 0.00 81.65 81.65 0.00 0.00 81.65 81.65 0.00 0.00

635 CHELT, CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI 
VARSAMINTE ASIMILATE

0.00 0.00 466 965.65 466 965.65 8 390.43 6 390.43 475 356.08 475 358.08 0.00 0.00

635N CHELT CU ALTE IMPOZITE SI TAXE NEDET 0.00 0.00 49,61 49.81 547,68 547.68 597.49 597.49 0.00 0.00

641 CHELT, CU SALARIILE PERSONALULUI 0.00 0.00 1 323 573,00 1 323 573.00 423 601.00 423 601.00 1 747 174.00 1 747 1 74.00 0.00 0.00

6458 ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURĂRILE SI 
PROTECŢIA SOCIALA

0.00 0.00 6 571.00 6 571.00 15 239.00 15 239.00 21 810.00 21 810.00 0.00 0.00

646 CHELT. CU CONTR. AS1GURATORIE DE 
MUNCA

0.00 0,00 39 627.00 39 627.00 9 531,00 9 531,00 49 158.00 49 158.00 0.00 0.00

6561 DESPĂGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI 0.00 0.00 71.00 71.00 0.00 0.00 71.00 71.00 0.00 0.00

6583 CHELT. ACTIVELE CEDATE SI ALTE 
OPERAŢIUNI DE CAPITAL

0.00 0.00 28647 733.50 28 647 733.50 0.00 0.00 28 647 733.50 28 647 733.50 0.00 0.00

6588 ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE 0.00 0.00 319.06 319.06 956.99 956.99 1 276.05 1 276.05 0.00 0.00

6651 DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS 
VALUTAR

0.00 0.00 0.00 0.00 848.06 948.06 948.06 948.06 0,00 0.00

6811 CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA 
IMOBILIZĂRILOR

0.00 0.00 182 559.81 182 559.81 116 225.69 116 225.69 298 785.50 298 785.50 0.00 0.00

691 CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT 0.00 0.00 0.00 0,00 55 792.00 55 792.00 55 792.00 55792.00 0.00 0.00
Total sume clasa 6  0.00 0.00 46189811.70 46189811.70 2 674 028.71 2674028.71 48863840.41 48863840.41 0,00 0.00

7015 VEN. DIN VANZAREA PRGD, FINITE 0.00 0.00 6 674 346,08 6 874 346.08 2 165 324 39 2165 324.39 8 839 670.47 8 839 670.47 0.00 0.00

703 VEN. DIN VANZAREA PRODUSELOR 
REZIDUALE

0.00 0.00 104 508.00 104 508,00 5436.00 5436.00 109 944.00 109 944.00 0.00 0.00

704 VEN. DIN SERVICII PRESTATE 0.00 0.00 201 390.68 201 390.68 40 679,90 40 679.90 242 070.56 242 070.56 0.00 0.00

706 VEN. DIN REDEVENŢE SI CHIRII 0.00 0.00 1 379 265.84 1 379 265.84 121 605.30 121 605.30 1 500 871.14 1 500 871.14 0.00 0.00
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S.C.ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR  3 S.R.L c,f. R031012790 r.c. J40/1''.... '2012 Capital social 98020000
BUCUREŞTIsect 3 str. CALEA VITANnr. 242 ap. Stei. 0374471189________

Balanţa de verificare
0112.2018 -  31.12.2018

Cont Denumirea contului
Solduri iniţiale an Sum e preceden te Rulaje perioada Total rulaje Solduri finale

Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare
707 VEN. DIN VANZARI DE MĂRFURI 0.00 0.00 9 249 135.52 9 249 135.52 0,00 0.00 9 249 135.52 9 249 135.52 0.00 0.00

709 REDUCERI COMERCIALE ACORDATE 0,00 0.00 6 727.70 6 727.70 3 700.12 3700.12 10427.82 10 427.82 0.00 0.00

711 VARIAŢIA STOCURILOR 0.00 0.00 11434 026.41 11 434 026.41 5 867 924.02 5867 924.02 17 301 950.43 17301 950.43 0.00 0.00

7581 VEN, DIN DESPĂGUBIRI, AMENZI SI 
PENAUTATI

0.00 0.00 27 275.44 27 275.44 63 024,56 63 024.56 90300.00 90 300.00 0.00 0,00

7583 VEN, DIN CEDAREA ACTIVELOR 0.00 0.00 31 246 800.00 31 246 800.00 0.00 0.00 31 246 800.00 31 246 800.00 0.00 0.00

7588 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE 0.00 0.00 118 819.82 116 819.82 1 875,05 1 875.05 120 694.87 120 694.87 0.00 0.00

7651 VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS 
VALUTAR

0.00 0.00 0.00 0.00 0.43 0.43 0.43 0.43 0.00 0.00

766 VEN, DIN DOBINZI 0.00 0,00 19640.95 19 640,95 78.13 78.13 19719.08 19 719.08 0.00 0.00

Total sume clasa 7 0.00 0.00 60 461 936,44 60 461 936.44 8 269647.90 8 269647.90 68 731 584.34 68 731 584.34 0.00 0.00

Totaluri: 48 476 528.96 48 476 528.98 710 652 907,63 710 652 907.63 42 489 459,71 42 489 459.71 704 685 838.36 704 665 838.36 102 846 358.99 102 846 358.99
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ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L
str. Chiciurei 39-45, el. 1, sector 3, Bucureşti 

Telefon: +40 374 471 189 
E-maiî: office@ activesector3 .ro 

w w w , act! ves3.ro
ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

RAPORTUL

CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL SOCIETĂŢII 

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL 

PENTRU ANUL 2018

Prezentul raport a fost intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind 

societăţile, republicata, cu modificările si completările ulterioare, ale O.U.G. nr, 109/2011 

privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata prin Legea nr.l 11/2016, 

ale Legii contabilităţii nr. 82/1991 republicata, cu modificările si completările ulterioare.

Conform reglementarilor menţionate mai sus, administratorii societăţii au obligaţia de a 

întocmi, pentru fiecare exerciţiu financiar încheiat, un raport care sa conţină o prezentare 

concisa a evoluţiei activitatii societăţii pe durata exerciţiului financiar si a situaţiei sale la 

încheierea acestuia.

1. CADRUL GENERAL PRIVIND MODUL DE ORGANIZARE SI
FUNCŢIONARE

1.1. PREZENTAREA SOCIETĂŢII

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L este o societate cu răspundere limitata 

care este constituita si funcţionează in baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile 

comerciale, republicată, modificată şi completată, precum si a împuternicirii expres acordate de 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, prin Hotararea nr. 204/2012, conform 

dispoziţiilor art. 81 alin.2 lit. f  şi lit. h din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale. 

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L are ca asociat majoritar Sectorul 3 al

CU.!. 3101.7790, R.C. j40 /I4752 /20 i2  
iBAN R035UGIîi0000022022893RON GARANT! BANK 

Sediul social: Calea Vstsn 242. parter, camera 3, sector 3. Bucureşti 
Sedk.il aeeuridsr şi de corepondenţa; sir. Chiciura! 39-4 3, eî. j., sector 3. Bucureşti 

Capital social subscris: 98.020.000 iei

mailto:office@activesector3.ro


ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

Municipiului Bucureşti prin Consiliul Local si acţionar minoritar pe SD3-Salubritate si 

Deszăpezire S3 S.R.L, societate aflata in portofoliul de actionariat tot al Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti, prin Consiliul Local Sector 3.

Scopul Înfiinţării societăţii a fost acela de asigura o mai bună gospodărire a bunurilor 

imobile aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Bucureşti, respectiv a 

Consiliului Local al Sectorului. Astfel, la data de 07.12.2012, a fost adoptata Hotărârea nr. 281 

a Consiliului Local al Sectorului 3 Bucureşti, având ca obiect aprobarea constituirii unei 

societăţi comerciale, respectiv societatea Locuinţe Sector 3 SRL, cu asociat unic Consiliul 

Local al Sectorului 3 Bucureşti. Ulterior, conform rezoluţiei nr. 95595/17.07.2013 emisă de 

către Oficiul National al Registrului Comerţului, Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 

Tribunalul Bucureşti, societatea cu răspundere limitată având ca asociat unic Consiliul Local al 

Sectorului 3 si-a schimbat denumirea în ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL.

Obiectul principal de activitate al ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L a fost, 

la data Înfiinţării Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract -  cod CAEN 

6832. In prezent, in conformitate cu Hotărârea nr. 159 din 26.02.2019 a Consiliului Local al 

Sectorului 3 Bucureşti, obiectul principal de activitate al societăţii a devenit fabricarea 

produselor din beton, ciment si ipsos -  cod CAEN 2361, conform schimbării direcţiei 

strategice de evoluţie abordata inca din semestrul II al anului 2018.

Conform statutului, societatea desfasoara si alte activitati secundare, asa cum se regăsesc 

de altfel in actul constitutiv, precum fabricarea altor material de construcţii, administrarea 

imobilelor pe baza de comision sau contract, prestare servicii Închiriere s.a.m.d.

Societatea ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, este persoană juridică română, 

cu sediul în Mim, Bucureşti, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 242, parter, camera 6, înregistrată la 

Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790.

Societatea are inregistrate următoarele sedii secundare/puncte de lucru:

1. Bucureşti, Sectorul 3, strada Chiciurei, nr. 39-45, etaj 1;

2. Bucureşti, Sectorul 3, strada Jean-Alexandru Steriadi, nr. 17, clădire multifuncţionala;
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3. Jud, Ilfov, Ors. Popesti-Leordeni, Sos. de Centura, nr. 111, fabrica de betoane si 

prefabricate din beton;

4. Jud. Ilfov, Ors. Popesti-Leordeni, Sos. de Centura, nr, î 11, statie de mixturi asfaltice.

Capitalul social total subscris si varsat al societarii la data de 31.12.2018, este in valoare 

de 98.020.000 lei, aport in numerar. Acesta este divizat in 98,020 parti sociale, fiecare in 

valoare nominala de 1.000 lei, capital varsat in numerar după cum urmeaza: 98.010,000 lei 

corespunzător unui nr. de 98.010 parti sociale apartinand Sectorului 3 al Municipiului 

Bucureşti, prin Consiliul Local al Sectorului 3 si 10.000 de lei, corespunzător a 10 parti sociale, 

apartinand societarii SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.

în realizarea obiectului său de activitate, ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. 

exercită următoarele atribuţii principale:

□ administrează şi gestionează bunurile date in administrare ca un bun proprietar;

□ asigura paza si integritatea bunurilor;

□ produce si livrează materiale si materii prime;

□ prestează servicii de calitate;

□ Stabileşte si urmăreşte realizarea tuturor indicatorilor de performanta;
□ pune in aplicare metode performante de management care sa conducă la reducerea 

costurilor si la creşterea calităţii serviciilor.

1.2. CADRU LEGAU

Activitatea Consiliului de Administraţie s-a fundamentat în totalitate pe legislaţia 

aplicabilă societăţilor comerciale din România, coroborată cu legislaţia specifică 

intreprinderilor publice si dispozirile aplicabile, respectiv:

□ Legea 31/ 1990, privind societăţile, cu modificările si completările ulterioare;

□ O.U.G. 109/ 2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu 

modificările si completările ulterioare,

a.
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□ Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind 

guvemanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare.

Reglementari interne:

□ Actul Constitutiv al ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L,

□ Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 340/27.07.2017, prin care a fost numit 

Consiliul de administraţie al ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., cu modificările 

ulterioare ale componentei consiliului.

13. CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETĂŢII

Conform reglementarilor in domeniu, Adunarea Generala a Asociaţilor este cel mai 

inalt for decizional al societarii, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei 

economica si comerciala.

In acest sens, conform dispoziţiilor AGA, societatea a fost administrata de un Consiliu de 

Administraţie numit în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011, privind guvernanta 

corporativă a întreprinderilor publice, în baza unei selecţii efectuate de Consiliul Local al 

Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti.

Membrii Consiliului de Administraţie, in calitate de mandatari au fost imputemiciti, in 

limitele prevăzute prin contractul de mandat sa reprezinte interesele Sectorului 3 al Municipiul 

Bucureşti si ale Consiliului Local si sa administreze ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 

SRL in condiţii de eficienta si performanta.

Astfel, din Consiliul de Administraţie, la data de 31.12.2018, fac parte următorii:

- Corbuleanu Florentin: Preşedinte Consiliul de Administraţie, conform HCLS 3 nr. din

585/19.12.2018, profesie inginer

- Dinu Liviu Daniel: Membru Consiliul de Administraţie, conform HCLS 3 nr. 

340/27.07.2017, profesie inginer
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- Recoseanu Ileana: Membru Consiliul de Administraţie, conform HCLS 3 nr. 340/27.07.2017, 

profesie jurist

- Gheorghe Ana-Maria: Membru Consiliul de Administraţie, conform HCLS 3 nr. 

340/27,07.2017, profesie jurist

- Dohot Ioan Dumitru: Membru Consiliul de Administraţie, conform HCLS 3 nr. 

689/28.12.2017, profesie programator IT

- Mihalcescu Daria-Catalina: Membru Consiliul de Administraţie, conform HCLS 3 nr. 

689/28.12.2017, profesie economist

- Mateescu Anca: Membru Consiliul de Administraţie provizoriu, conform HCLS 3 nr, 

406/31.08.2018, profesie economist.

1.4 EVOLUŢIA COMPONENTEI CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Astfel, din Consiliul de Administraţie in perioada 01.01.2018-31.12.2018 au făcut parte 

următorii:

- SARBU ROBERT- CONSTANTIN, preşedinte (27.07.2017-31.07.2018)

- STANCU GHEORGHE, membru (27.07.2017-31.07.2018, preşedinte 31.07.2018 -  

14.09.2018)

-CORBULEANU FLORENTIN, preşedinte provizoriu (14.09.2018-19,12.2018), preşedinte cu 

mandat (19.12,2018 -  prezent)

- RECOSEANU ILEANA, membru ( 27.07.2017 -  prezent)

- DINU LIVIU-DANIEL, membru (27.07.2017 -  prezent)

- GHEORGHE ANA-MARIA, membru (27.07.2017 -  prezent)

- MIHALCESCU DARIA-CATALINA, membru ( 28.12.2017 - prezent)

- DOHOT IOAN DUMITRU, membru (28.12.2017 -  prezent).

- TUDOSE LAURENTIUIONUT, administrator provizoriu (31.07.2018-31.08.2018) 

-MATEESCU ANCA, membru (administrator provizoriu 31.08,2018 -  31.01.2019, membru

31.01.2019 -  prezent).



2. ACTIVITATEA DERUEAXA IN ANUL 2018

2.1 HOTARARI ALE ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAŢILOR

In perioada analizata, Asociatul majoritar Consiliul Local Sector 3 a adoptat hotarari

vizând societatea Administrare Active Sector 3 SRL, ce au făcut obiectul dispoziţiilor AGA.

Astfel, amintim:

1. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 8 din 22.01.2018 privind acordarea unui mandat 

preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL 

in vederea acordării unui imprumut societăţii Algorithm Residential S3 SRL.

2. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 37 din 29.01.2018 privind schimbarea sediului 

social al societarii Administrare Active Sector 3 SRL.

3. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 54 din 16.02.2018 privind aprobarea bugetului de 

venituri si cheltuieli al Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul financiar 2018.

4. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 59 din 16.02.2018 privind auditarea societarilor la 

care Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti este asociat unic/majoritar.

5. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 137 din 28.03.2018 privind completarea Actului 

Constitutiv al societarii Administrare Active Sector 3 SRL.

6. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 188 din 04.05.2018 privind aprobarea bilanţului 

contabil, a contului de profit si pierderi, a raportului de activitate al Consililui de 

Administraţie pe anul 2017 si a programului de activitate pe anul 2018 ale societarii 

Administrare Active Sector 3 SRL.

7. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 202 din 21.05.2018 privind infiintarea Comisiei 

de analiza a terenurilor identificate de către societatea Administrare Active Sector 3 SRL, 

in vederea derulării ulterioare in comun de către Consiliul Local al Sectorului 3 si 

societatea Administrare Active Sector 3 SRL a unor proiecte.

8. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 227 din 30.05.2018 privind rectificarea bugetului 

de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societăţii Administrare Active Sector 

3 SRL.
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9. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 260 din 26.06.2018 privind acordarea unui 

mandat Preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 

3 SRL in vederea demarării procedurilor de branşament la apa-canal, gaze, energie 

electrica pentru imobilul situate in B-duî Basarabia, nr. 256 G.

10. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 302 din 17.07.2018 privind acordarea unui 

mandat preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 

3 SRL privind demararea procedurilor de dezvoltare a unui proiect pentru obiectivul de 

investiţii „Poligon de prefabricate beton pentru derularea obiectivelor de investiţii ale 

Sectorului 3 si ale interprinderilor publice avand ca autoritate tutelara Sectorul 3 al 

Municipiului Bucureşti

11. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 304 din 17.07.2018 privind prioritizarea 

intreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti este autoritate 

publica tutelara la incheierea de către acestea a contractelor avand ca obiect execuţia de 

lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii.

12. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 335 din 31.07.2018 privind incetarea mandatului 

de membru si de preşedinte al Consiliului de Administraţie al societăţii si declanşarea 

procedurii de selecţie pentru postul ramas vacant.

13. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 346 din 07.08.2018 privind modificarea si 

completarea Actului Constitutiv al societarii Administrare Active Sector 3 SRL.

14. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 347 din 07.08,2018 privind acordarea unui 

mandat preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 

3 SRL. privind achiziţionarea unei fabrici de prefabricate cu o valoare estimata de 5 

milioane euro +TVA

15. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 366 din 14.08.2018 privind acordarea unui 

mandat Preşedintelui Consiliului de Administraţie al societarii Administrare Active Sector 

3 SRL privind participarea la licitaţia publica ascendenta cu strigare pentru valorificarea in 

bloc a activelor mobile de tipul echipamentelor si maşinilor destinate exclusiv parcurilor 

de distracţii, situate in Bucureşti, Bd. Timişoara, nr. 8A, Sector 6 si achiziţionarea acestora 

la o valoare estimata de 4,000.000 euro (patru milioane euro) +TVA.
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16. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 400 din 31.08.2018 privind rectificarea bugetului 

de venituri si cheltuieli pentru anul financair 2018.

17. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 429 din 14.09.2018 privind aprobarea majorării 

capitalului social al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL.

18. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 436 din 14.09.2018 privind acordarea unui 

mandat preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 

3 SRL in vederea achiziţionării de materie prima pentru buna funcţionare a activitatii 

statiei de asfalt si a fabricii de prefabricate.

19. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 441 din 14.09.2018 privind Încetarea mandatului 

preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL 

prin demisie si declanşarea procedurii de selecţie pentru postul ramas vacant.

20. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 472 din 11.10.2018 privind aprobarea listei de 

investiţii a societăţii Administrare Active Sector 3 SRL.

21. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 473 din 11.10.2018 privind solicitarea de acordare 

a unui mandat preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Administrare Active 

Sector 3 SRL in vederea achiziţionării bunurilor imobile compuse din teren in suprafaţa 

totala de 42.798 mp si construcţiile edificate pe acesta situate in comuna Popeşti Leordeni, 

Splaiul Unirii, nr. 15 (tarlaua 3, parcela 61/3), judeţul Ilfov.

22. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 474 din 11.10.2018 privind acordarea unui 

mandat preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 

3 SRL in vederea încheierii unui contract de servicii de proiectare pentru realizarea unui 

centru acvatic multifuncţional.

23. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 475 din 11.10.2018 privind acordarea unui 

mandat preşedintelui Consiliului de Administraţie al societarii Administrare Active Sector 

3 SRL in vederea Încheierii unui contract pentru proiectarea si execuţia unui sistem de 

supraveghere video a şantierului „ Hala Laminor”.

24. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 476 din 11.10.2018 privind acordarea unui 

mandat preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 

3 SRL privind achiziţionarea unei fabrici de prefabricate.
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25. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 524 din 30.10.2018 privind acordarea unui 

mandat preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 

3 SRL in vederea achiziţionării unui teren intravilan in suprafaţa totala de 60.953 mp, 

amplasat in comuna Clina, judeţul Ilfov si incheierea unui contract de novatie cu societatea 

SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL.

26. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 519 din 30.10.2018 privind declanşarea procedurii 

de selecţie pentru ocuparea poziţiei de membru in Consiliul de Administraţie al societarii 

Administrare Active Sector 3 SRL pentru postul neocupat -  Administrator 5 -  studii 

superioare de lunga durata.

27. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 520 din 30.10.2018 privind acordarea unui 

mandat preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 

3 SRL in vederea achiziţionării de automobile, conform listei de investiţii, aprobate prin 

HCLS3 nr. 472/11.10.2018.

28. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 517 din 30.10.2018 privind acordarea unui 

mandat preşedintelui Consiliului de Administraţie al societarii Algorithm Construcţii S3 

SRL in vederea incheierii unui contract de vanzare-cumparare cu societatea Administrare 

Active Sector 3 SRL si aprobarea incheierii intre cele doua societăţi a contractului 
menţionat.

29. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 518 din 30.10.2018 privind aprobarea incheierii 

intre societatea Administrare Active Sector 3 SRL si societatea Investiţii Spatii Verzi S3 

SRL a unui contract de vanzare-cumparare.

30. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 547 din 15.11.2018 privind acordarea unui 

mandat preşedintelui Consiliului de Administraţie al societarii Algorithm Rezidenţial S3 

SRL pentru imputemicirea preşedintelui Consiliului de Administraţie al societarii 

Algorithm Construcţii S3 SRL pentru a intreprinde toate masurile necesare in vederea 

achiziţiei unor echipamente si maşini destinate exclusiv parcurilor de distracţii in vederea 

realizaţii unui complex de agrement in cadrul obiectivului „Hala Laminor”.
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31. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 585 din 19.12,2018 privind numirea unui membru 

in Consiliul de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL pentru postul 

ramas vacant.

Hotărârile mai sus prezentate au fost implementate prin grija Consiliului de Administraţie 

si a Preşedintelui acestuia, in scopul asigurării unei evoluţii favorabile si in sensul schimbării 

direcţiei principale de dezvoltare,

2.2. MASURILE LUATE DE CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

In decursul anului 2018, Consiliul de Administraţie al societarii Administrare Active 

Sector 3 S.R.L. s-a intrunit legal in cadrul a 25 şedinţe in care au fost analizate si adoptate 

hotarari care s-au constituit in documente suport pentru activitatea executiva a societăţii.

In aceasta perioada, in baza contractului de administrare nr. 256/20.10.2016 Încheiat intre 

Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti si ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, 

societatea a realizat servicii de administrare a unui nr. de 419 locuinţe, conform Legii nr. 
230/2007.

De asemenea, Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. realizează venituri din 

servicii de închiriere avand in vedere faptul ca dispune de o serie de imobile deţinute in 

proprietate, in administrare sau prin inchiriere.

Totodată, in conformitate cu HCLS3 nr. 476 din data de 11.10.2018 s-a procedat la 

achiziţionarea fabricii de betoane si prefabricate din beton, si ulterior, pentru dezvoltarea 

activitatii productive, la preluarea prin inchiriere conform ctr nr. 281 bis din 01.11.2018, 

incheiat cu Algorithm Construcţii S3 SRL a: statiei de mixturi asfaltice BENNINGHOVEN 

BA 4000, statiei de bitum modificat BENNINGHOVEN si instalaţiei de preparare emulsie 

bituminoasa MASSENZA, situate in localitatea Popeşti Leordeni, Şoseaua de Centura, nr, 111, 

jud. Ilfov. In prezent societatea exploatează stafiile de betoane, mixturi asfaltice, emulsie 

bituminoasa, bitum modificat si hala de prefabricate.
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In continuare, amintim in prezentul raport cele mai importante hotarari luate de către 

Consiliul de Administraţie si implementate de către Preşedinte atat de raportare, precum si la 

nivel organizatoric, cat si pentru realizarea de venituri din activitati de exploatare:

Adoptarea si propunerea spre aprobare către autoritatea tutelara si AGA a proiectului de 

Buget de venituri si cheltuieli al societăţii, a rectificărilor ce s~au impus, precum si a 

programului de activitate,

Adoptarea si propunerea spre aprobare către autoritatea tutelara si AGA a situaţiilor 

financiare anuale insolite de raportele corespunzătoare,

Propunerea spre modificare a Actului Constitutiv al societăţii corespunzător evoluţiei 

societăţii,

Adoptarea modificărilor structurii organizatorice: organigrama, Regulamentul de 

Organizare si Funcţionare, grila de salarizare si alte masuri de motivare a personalului, 

corespunzător evoluţiei societăţii si pentru asigurarea mijloacelor necesare dezvoltării 

acesteia,

Implementarea dispoziţiilor privind protecţia datelor cu carcter personal,

Masuri privind reamenjarea si dotarea imobilului din Calea Vitan nr. 242, Sector 3, 

Bucureşti, precum si de realizare venituri prin subinchirierea acestuia,

Masuri privind asigurarea sediului de desfăşurare a activitatii dar si realizarea de venituri 

prin subinchiriere a imobilului din Jean Steriadi nr. 17, Sector 3, Bucureşti,

Valorificarea imobilelor din bd. Republica nr. 256, Sector 3, Bucureşti, către parteneri 

comerciali aflaţi sub autoritatea Consiliului Local Sector 3, conform HCLS3 517 si 518 

din 30.10.2018,

Schimbarea direcţiei de dezvoltare strategica si asigurarea mijloacelor de producţie si 

generare venituri din furnizare materiale construcţii, conform HCLS3 476 din 11.10,2018, 

prin achiziţia, de la Delta ACM S.A., a fabricii de beton si prefabricate, precum si 

inchirierea de la Algorithm Construcţii S3 a statiei de mixturi asfaltice, instalaţii amplasate 

in Jud. Ilfov, Popesti-Leordeni, Sos, de Centura nr. 111,
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Masuri privind realizare venituri prin achiziţie echipamente Terra Park si valorificare către 

societatea Algorithm Construcţii S3 SRL, conform HCLS3 nr. 366 din 14.08.2018 si 

HCLS3 nr. 547 din 15.11.2018.

Extinderea patrimoniului prin achiziţia de imobile, teren si construcţii, in Popeşti Leordeni,

Splaiul Unirii, nr. 15, si masuri privind aducerea la parametrii optimi pentru inchirierea 

construcţiilor, conform HCLS3 nr. 473 din 11.10.2018, si prin achiziţia de teren intravilan 

in suprafaţa totala de 60.953 mp, amplasat in comuna Glina, judeţul Ilfov, conform HCLS3 

nr. 524 din 30.10.2018

2.3. ACTIVITATEA DE RESURSE UMANE

Resursele umane sunt primele resurse strategice in cadrul unei organizaţii. In cadrul 

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, capitalul uman constituie un potenţial deosebit 

care trebuie inteles, motivat si implicat in realizarea obiectivelor sale.

Raporturile de munca in cadrul ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL se 

desfasoara respectând legislaţia in domeniul muncii, Codul de etica, Regulamentul Intern, 

Regulamentul de Organizare si Funcţionare, Contractul Individual de Munca, Fisa postului si 

toate procedurile interne. Organigrama societăţii este aprobata de către C.A., societatea 

funcţionând in anul de referinţa conform structurii organizatorice aprobate.

Salariile angajaţilor sunt stabilite prin negociere conform grilei de salarizare. Numărul de 

personal este corelat direct cu volumul si structura activitatii societăţii si nivelul productivităţii 
muncii.

La finele anului 2018, Administrare Active Sector 3, a înregistrat un număr de 89 

persoane, din care:

-10 (11%) -  personal in cadrul compartimentului administrare imobile 

-41 (46%) ™ personal in cadrul Serviciului Producţie 

- 24 (27%) -  personal al departamentelor de suport si management
-cu

-14 (16%) -  personal detaşat la alte societăţi jp
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mpArnrm personalului pe compartimente latinele
anului mm

n%

In 2018, procesul de recrutare si selecţie a fost o activitate prioritara pentru Serviciul de 

Resurse Umane. Cele mai multe proiecte de recrutare au fost orientate pe posturile din 

Producţie.

In anul 2018, au existat doar doua cursuri de pregătire profesionala, dintre care unul in 

domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, pregatindu-ne astfel propriul DPO.

2.4. INFORMAŢII DESPRE ACTIVITATEA JURIDICA

In decursul anului 2018, societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. a efectuat toate 

operaţiunile juridice necesare pentru aducerea la îndeplinire a dispoziţiilor AGA, CA si pentru 

buna desfasurarea activitatii.

In perioada de referinţa a fost contractata asistenta avocaţiala pentru reprezentarea 

intereselor societăţii si asigurarea consultantei de specialitate. Totodată, pentru asigurarea
rf)

tranzacţiilor privind realizarea investiţiilor imobiliare au fost încheiate contracte in forma 

autentificata la notariat. ag
e
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De asemenea, in perioada prezentata in prezentul raport, ţinând cont de prevederile 

Hotarii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 121/28.03.2018 privind aprobarea unor masuri de 

imbunatatire a actului de transparenta instituţionala precum si de faptul ca, Consiliul Local al 

Sectorului 3 este autoritate publica tutelara si acţionar majoritar al subscrisei, s-a procedat la 

implementarea hotărârii anterior menţionate in sensul creării pe pagina de internet a societăţii 

Administrare Active Sector 3 SRL (www.actives3 .ro) a unui meniu special numit 

„ Transparenta ” in care se regăsesc informaţii privind domenii precum: guvernanta 

corporativa, prelucrarea datelor cu caracter personal, situaţii financiare: buget, bilanţ si 

rapoarte, personal, contracte, si alte informaţii de interes.

Totodată, ţinând cont de normativele legislative aprobate la nivelul Uniunii Europene si 

anume prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului 

din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor 

cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, in decursul semestrului II al 

anului 2018, societatea a elaborat si implementat politica pentru protecţia persoanelor fizice in 

ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulaţie a acestor date. 

Astfel, in prezent se include in cadrul prevederilor contractelor comerciale un capitol denumit 

Protecţia datelor cu caracter personal, care cuprinde dispoziţii specifice, iar datele de 

identificare ale angajaţilor sunt colectate cu acordul explicit al acestora.

http://www.actives3
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3. PERFORMANTE FINANCIARE SI INVESTIŢII

3.1. EXECUŢIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI

Societatea respecta si implementează prevederile OUG nr. 26/2013 privind întărirea 

disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau UAT sunt acţionari 

unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, precum si dispoziţiile 

OMFP nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii BVC, precum şi a anexelor de 

fundamentare a acestuia. Astfel, prin HCLS 3 nr. 54 din 16.02.2018 a fost aprobat bugetul de 

venituri si cheltuieli al Administrare Active Sector 3 SRL pentru 2018, care a fost ulterior 

rectificat. Execuţia reflecta o evoluţie ce depăşeşte aşteptările stabilite prin BVC, rezultatul 

fiind de natura sa permită acoperirea pierderilor din anii anteriori.

- mii lei

INDICATORI Nr. rd.
BVC aprobat cu 
rectificări prin 

HCLS3 400/2018

Execuţie BVC 
2018

0 i 2 3 5 6
I. VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6) 1 3,587.52 51,485.39

i Venituri totale din exploatare, din care: 2 3,547.52 51,465.67
2 Venituri financiare 5 40.00 19.72
3 Venitei extraordinare 6 0.00 0.00

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 -  rd. 8 + rd. 20 + rd. 21) 7 6,844.57 48,722.64
1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 6,834.57 48,721.69

A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 9 2,900.96 16,963.83
B. cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 10 531.46 475.95
C. cheltuieli cu personalul, din care; 11 3,219.81 2,334.04
D. alte cheltuieli de exploatare 19 182.34 28,947.87

2 Cheltuieli financiare 20 10.00 0.95
3 Cheltuieli extraordinare 21 0.00 0.00

m REZULTATUL BRUT (profiî/pierdere) 22 -3,257.05 2,762.75
1 Rezerve legale 25 0.00 138.14
2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 26 0.00 0.00
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 0.00 2,459.17

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofînanţate 
din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare 
rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor 
nasturi, aferente acestor îrnnrumutei

28 0.00 0.00

5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 0.00 0.00

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 
29 30 0.00 109.65
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In ceea ce priveşte programul de investiţii si dotări, s-au realizat investiţiile imobile 

stabilite de către autoritatea tutelara, prin hotarari individuale, valorile acestora depăşind 

100*000 euro, precum si dotările necesare bunei desfăşurări a activitatii curente, după cum 

urmeaza:

Achiziţii imobile conform hotarari individuale ale Consiliului Local:

- Achiziţionarea fabricii de beton si prefabricate din Popeşti-Leordeni, Sos. de Centura, nr. 111, 

la preţul de 4.900.000 Euro + TVA.

- Achiziţionarea bunurilor imobile compuse din teren in suprafaţa totala de 42.798 mp si 

construcţiile edificate pe acesta situate in comuna Popeşti Leordeni, Splaiul Unirii, nr. 15 

(tarlaua 3, parcela 61/3), judeţul Ilfov, apartinand Wolfsan Prod Impex SRL la preţul de 

1.350.000 Euro + TVA.

- Achiziţionarea unui teren intravilan in suprafaţa totala de 60.953 mp, amplasat in comuna 

Glina, jud. Ilfov la preţul de 35 euro/mp (2.133.355 Euro +TVA) si încheierea unui contract de 

novatie cu societatea SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL.

Alte mijloace fixe:

- Autovehicule in valoare de 744 mii lei

- Amenajări birouri si mobilier 388 mii lei 

Echipamente specifice pentru stafie prefabricate 248 mii lei

Astfel, consideram execuţia BVC la un nivel satisfăcător, avand in vedere respectarea 

principiilor statuate de dispoziţiile aplicabile si realizarea rezultatului pozitiv ce a permis 

recuperarea pierderilor din exerciţiile financiare anterioare.

3.2. SITUAŢIA FINANCIARA

A. POSTURILE DE ACTIV

1. Active imobilizate
Activele imobilizate, la data de 31.12.2018, sunt in valoare neta de 51.209,567 lei. 

Activele circulante la aceasi data simt in valoare de 48.694.599 lei.
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2. Stocuri

La 31.12,2018 situaţia stocurilor de materii prime si materiale se prezintă astfel:

lei

Stocuri

Exerciţiul 
financiar încheiat 

31.12.2017

Exerciţiul 
financiar încheiat 

31.12.2018
Materii prime si materiale consumabile 0 2,301,102
Stocuri in curs de aprovizionare 0 0
Producţie in curs de execuţie 0 76,611
Produse 0 0
Avans pt stocuri 0 809,323
Mărfuri 0 0
Provizioane pentru stocuri 0 0

Total 0 3,187,036

In urma efectuării inventarierii anuale au rezultat diferenţe minore care au fost 

conciliate in evidentele contabile corespunzător, influenta acestora fiind neglijabila 
(aproximativ +1.000 lei).

3. Creanţe si cheltueli in avans
Suma creanţelor in sold, la 31.12.2018 a fost de 39,947,624 lei:

lei

Exerciţiul Exerciţiul
Creanţe financiar încheiat financiar încheiat

31.12.2017 31.12.2018
Creanţe comerciale 165,304 36,969,730
Alte creanţe 143,387 2,741,552
Sume de încasat de la entitati

afiliate 0 200,000
Cheltuieli in avans 7,168 36,342

Total 315,859 39,947,624

Creanţele comerciale, la 31.12.2018, se compun in principal din valorile 

corespunzătoare facturilor privind vanzare imobile, cu plata pe termen indelungat -  30.502.834
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lei, majoritatea diferenţei fiind facturi de furnizare materiale de construcţie, neajunse la 

scadenta. Alte creanţe reprezintă TVA de recuperat si TVA neexigibil, sumele de incasa! de 1a 

entitati afiliate sunt aferente Împrumutului acordat unei alte societăţii de sub autoritatea 

Consiliului Local Sector 3, iar cheltuielile in avans au valoarea de 36.369 lei si reprezintă in 

cea mai mare parte cheltuieli pentru asigurări auto a căror plata s-a efectuat anticipat

4. Casa si conturi la banei
La data de 3 L 12.2017, soldul acestui post bilantier, este de 5,596,281 lei, din care:

lei

Disponibilităţi

Exerciţiul 

financiar încheiat 
31.12.2017

Exerciţiul
financiar încheiat 

31.12.2018

Conturi la banei 7,549,619 5,593,176

Casa 19,384 1,915

Avans decontare 0 1,190

Dobânzi de incasat 6 0

Total 7,569,009 5,596,281

B. POSTURILE DE PASIV

1. Capitaluri proprii
Capitalul social varsat de 98.020.000 lei se imparte in 98.020 parti sociale acţiuni, 

cu o valoare nominala de 1.000, si are următoarea structura, la data de 31.12.2018:

Structura capitalului social
Număr
parti

sociale

Valoare 
nominala 

parte sociala 
(lei)

Valoare parti 
sociale (lei)

Pondere în 
capitalul 

social

Consiliul Local Primăria Sector 3 98,010 1,000.00 98,010,000.00 99.9898%
Salubritate si Deszăpezire S3 10 1,000.00 10,000.00 0.0102%

Total 98,920 - 98,020,000.00 100.0000%
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Capitalurile proprii Ia data de 31*12.2018 au următoarea componenta:

lei

Capitalurile proprii 31.12.2017 31.12.2018
Capital social subscris şi vărsat 48,020,000 98,020,000 :

Rezerve din reevaluare 0 0

Rezerve legale 0 138,138

Rezerve şi surse proprii de finanţare 0 0

Rezultatul reportat al anilor anteriori -2,296,921 -2,459,172

Profitul exerciţiului financiar -305,623 2,706,960

Repartizarea profitului (pentru rezerva 

legala obligatorie)
-138,138

Total capital propriu 45,417,456 98,267,788

2. Datorii furnizori si venituri in avans
Datoria societăţii, la data de 31.12.2018, însumează 1,587,407 lei şi se compune din:

lei

Datorii Ia data de 31.12.2016

Exerciţiul
financiar

încheiat

31.12.2017

Exerciţiul

financiar

încheiat
31.12.2018

Furnizori 17,268 949,331

Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si 

sociale
213,471 572,321

Avansuri incasate 0 54,666
Venituri in avans 0 11,089

Total 230,739.00 1,587,407.00

Menţionam faptul ca datoriile Înregistrate către furnizori sunt in corelaţie cu valoarea r-j 

creanţelor comerciale pentru furnizare materiale de construcţie precum si cu sumele încasate Pa
ge
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Menţionam faptul ca datoriile înregistrate către furnizori sunt in corelaţie cu valoarea 

creanţelor comerciale pentru furnizare materiale de construcţie precum si cu sumele încasate 

(conturi in banca), iar alte datorii, reprezintă obligaţii sociale (salarii si contribuţii), fiscale 

(TVA, impozit salarii, etc) pentru lima decembrie 2018. Sumele evidenţiate ca avansuri 

încasate reprezintă avans decontat de unul dintre clienţi pentru o furnizare prefabricate ce urma 

a fi realizata.

3. Situaţia rezultatului Ia data de 31.12.2018

Denumirea indicatorului

Exerciţiul
financiar

încheiat
31.12.2017

Exerciţiul
financiar

încheiat
31.12.2018

1. Cifra de afaceri neta 929,887 19,931,265

2. Costul bunurilor vândute si al 
serviciilor prestate (3+4+5)

1,532,184 17,176,144

3. Cheltuielile activitatii de baza 1,532,184 17,176,144

4. Cheltuielile activitatilor auxiliare 0 0

5. Cheltuielile indirecte de producţie 0 0

6. Rezultatul brut aferent cifrei de 

afaceri nete (1-2)
-602,297 2,755,121

7. Cheltuieli de desfacere 0 2,896,466

8. Cheltuieli generale de administraţie 0 28,649,081

9. Alte venituri din exploatare 267,605 31,534,406

10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9) -334,692 2,743,980

11, Venituri financiare 39,069 19,720

12, Cheltuieli financiare 10,000 948

13. Rezultatul financiar (11-12) 29,069 18,772

14. Rezultatul sau pierderea bruta 

(10+13)
-305,623 2,762,752
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O componenta importanta a evoluţiei finaciare a societăţii a fost vanzarea imobilelor 

din bd. Republica 256 ce se reflecta in alte venituri din exploatare. Creşterea cifrei de afaceri 

fata de anul 2017, se datoreaza faptului ca incepand cu luna octombrie s-a realizat vanzarea 

activelor mobile de tipul echipamentelor si maşinilor destinate exclusiv parcurilor de distracţii 

(Terra Park), precum si faptul ca a inceput exploatarea staţiilor de beton, asfalt si halei de 

prefabricate din beton. Aceasta tendinţa este aşteptata si pentru anul 2019. La acestea, se 

adauga veniturile din chirii, din servicii de administrare si alte activitati productive.

In ceea ce priveşte cheltuielile, structura acestora corespunde structurii veniturile 

realizate. Astfel, principalele cheltuieli înregistrate sunt cele cu activele instrainate si privind
mărfurile. La acestea se adauga cheltuieli privind materii prime si materiale necesare in 

desfasurarea activităţilor productive din staţiile de la punctul de lucru din Sos. de Centura nr, 

111, precum si alte cheltuieli cu serviciile externe sau utilităţile.

t 4
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4. EVALUAREA ACTIVITATII CONSILIUI DE ADMINISTRAŢIE

4.1. ANALIZA INDICATORILOR DE PERFORMANTA
Indicatorii de performanta ai activitatii curente sunt instrumentele de măsură care 

permit cuantificarea nivelului atins prin indeplinirea obiectivelor propuse, precum si 

cuantificarea rezultatelor Înregistrate ca urmare a implementării activitatilor ce au fost 

programate. Situaţia realizării indicatorilor cheie de performanta este prezentata in anexa.

Menţionam insa faptul ca cea mai buna măsură de evaluare a activitatii consiliului de 

administraţie si a evoluţiei societăţii in ansamblul sau este rezultatul financiar realizat in 

suma de 2,762,752, rezultat ce a condus la recuperarea integrala a pierderii inregistrate 

anterior, precum si masurile de adaptare la noua strategie de dezvoltare ce au permis 
atingerea rezultatului financiar anual.

4.2. RAPORTAREA BENEFICIILOR MEMBRILOR CA

Mandatul Consiliul de Administraţie in funcţie este stabilit pentru 4 ani, Începând cu 

data de 27.07.2017. In decursul anului 2018, membrii CA au beneficiat de indemnizaţia fixa 

stabilita conform HCLS3 nr. 167/27,04.2017, respectiv HCLS3 nr, 172/09.05.2017, 

corespunzător perioadei de deularea activitatii intre data numirii si finalul anului, respectiv 

încetarea mandatului, după caz. Astfel, structura remuneraţiei este:

S  indemnizaţia fixa: pentru preşedinte - 8000 lei net/luna, iar pentru membrii - 15% din 

indemnizaţia preşedintelui CA, pentru fiecare şedinţa,

V componenta variabila: nu s-a acordat.

C4
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5. CONCLUZII

Pe parcursul anului 2018, situaţia societăţii a inregistrat schimbări majore in ceea ce 

priveşte direcţiile strategice de dezvoltare. Acestea masuri au la baza dispoziţiile forului 

suprem de conducere al societăţii, respectiv ale asociatului majoritar si autoritate tutelara -  

Consiliul Local al Sectorului 3. Totodată, acestea sunt reflectate in evoluţia financiara si in 

structura veniturilor si cheltuielilor.

Astfel, in afara veniturilor si cheltuielilor ocazionate de tranzacţiile imobiliare, cea mai 

importanta activitate desfasurata in prezent de societate este cea de producţie materiale de 

construcţie prin exploatarea stafiei de betoane si halei de prefabricate, a statiei de mixturi 

asfaltice, emulsie bituminoasa, bitum modificat.

Aceasta evoluţie a creat premizele recuperării pierderii inregistrate in anii fiscali anteriori 

si demonstrează potenţialul de dezvoltare al societăţii pentru atingerea scopului comercial.

In acest sens, putem conchide faptul ca:

- Având in vedere schimbarea profilului activitatii principale si, odata cu acesta, 

schimbarea structurii de personal necesare pentru atingerea rezultatelor financiare aşteptate, se 

impune si reanalizarea in tot sau in parte a Planului de Administrare, criteriilor de evaluare si a 

indicatorilor de performanta, stabilite in contractele de mandat ale administratorilor, in sensul 

armonizării acestora cu obiectivele pe termen lung si cu scopul final ale societăţii.

- Societatea, in ansamblul sau, si-a Îndeplinit scopul de realizare a activitatii in condiţii de 

eficacitate, eficienta si economicitate, conducând la inregistrarea unui rezultat semnificativ 

pozitiv si recuperarea cat mai repide a pierderii reportate.

Astfel, Consiliul de administraţie propune:
- aprobarea rezultatelor anuale de către autoritatea tutelara si Adunarea Generala a 

Asociaţilor,
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- repartizarea profitului contabil aferent anului 2018, in conformitate cu legislaţia in 

vigoare, astfel:

S  138.138 lei -  rezerva legala,
S  2.459.172 lei -  acoperirea pierderii contabile,
S  109.650 lei -  finanţare investiţii viitoare,

- aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru perioada anului 2018.

CORBULEANU

MATEESCU ANCA, Membru

DINU LIVIU-DANIEL, Membru

RECOSEANU ILEANA, Membru

GHEORGHE ANA-MARIA, Membru

DOHOT ION DUMITRU, Memt

MIHALCESCU DARIA CĂTĂLINĂ, Membru

cuna
a . .
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Societatea 
Administrare 
Active Sector 

3 SRL

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA aprobaţi prin HCLS3 nr. 602/27.11.2017

FINANCIARI NEFINANCIARI

Flux de 
numerar

Cost Datorie Investiţii Venituri Politici social- 
guvernamentale

Calitate
servicii/produse

Satisfacţia
clienţilor

Guvernanta
corporativa

Indicator de
performanta
asociat
indicatorului
cheie

Rata de 
rotatie a 
datoriilor

Cheltuieli 
asistenta de 

sanatate/salariat 
actual

Rata
lichidităţii
generale

Timpul 
pentru 

pragul de
rentabilitate

*

Acurateţea
prognozariî
veniturilor

Egalitate de 
sanse

Nivelul de 
pregătire al 
personalului

Chestionare 
tip de
satisfacţie a 
clienţilor

Chestionar 
privind gradul 
de
implementare a
legislaţiei
privind
guvernanta
corporativa

Formula de
calcul
indicator

Total
achiziţii
furnizor/
datorii
medii
către
furnizori

Preţ total 
asistenta 
medicaia/nr. 
total salariaţi

Active
curente/
pasive
curente

mp disponibil 
spaţiu de 
inchiriat/spatiu 
închiriat x 100

Număr angajaţi 
de gen fem inin/ 
număr total de 
angajaţi

Total angajaţi 
studii
superioare/ 
numărul total de 
angajaţi

Total
chestionare 
afirmative/ 
număr total 
de
chestionare

Totaf puncte 
acumulate

U.M. indicator 
de
performanta

% lei lei % % % % punct

Ţinta indicator 
de
performanta 
planificat 
pentru 2018

83,99% 46,11 32,91 39,00% Peste 50% Peste 50% 96,00 28

Ţinta indicator 
de
performanta 
realizat pentru 
2018

12082% 491.58/an,
40,97/iuna

31.15 14.22% 37% 30% 100% 33
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CAPITOLUL 1. PREZENTAREA GENERALA A SOCIETĂŢII

Societatea ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., este persoană juridică română, cu 
sediul în Mun. Bucureşti, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 242, parter, camera 6, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentată legal de 
dl. Corbuleanu Florentin, în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie.

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. este o societate cu răspundere limitată care este 
constituită şi funcţionează în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, 
republicată, modificată şi completată, avand ca asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, 
prin Consiliul Local şi SD3-Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L.

Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, prin Consiliul Local al Sectorului 3, in temeiul 
împuternicirii expres acordate de Consiliului General al Municipiului Bucureşti, prin Hotararea nr. 
204/2012, conform dispoziţiilor art. 81 alin.2 lit. f şi lit. h din Legea 215/2001 a administraţiei publice 
locale, a hotărât înfiinţarea unei societăţi comerciale care să asigure o mai bună gospodărire a bunurilor 
imobile aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Bucureşti, bunuri, aflate în administrarea 
Consiliului Local al Sectorului 3 Bucureşti.

Astfel, la data de 07.12.2012, a fost adoptată Hotărârea nr. 281 a Consiliului Local al 
Sectorului 3 Bucureşti, având ca obiect aprobarea constituirii unei societăţi comerciale, respectiv 
societatea Locuinţe Sector 3 S.R.L., cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureşti.

Ulterior, conform rezoluţiei nr. 95595/17.07.2013 emisă de către Oficiul National al Registrului 
Comerţului, Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, denumirea societăţii cu 
răspundere limitată având ca asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 s-a schimbat în S.C. 

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 159/26.02.2019, domeniul principal^ 
de activitate al societăţii este Fabricarea articolelor din beton, ciment şi ipsos™ cod CAEN: 236. Pa

ge
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Obiectul principal de activitate este Fabricarea produselor din beton pentru construcţii -  cod CAEN 
2361.

Conform statutului, societatea desfăşoară şi alte activităţi secundare, aşa cum se regăsesc de altfel 
în actul constitutiv, precum fabricarea altor material de construcţii, administrarea imobilelor pe bază de 
comision sau contract, prestare servicii închiriere s.a.m.d.

Societatea are înregistrate următoarele sedii secundare/puncte de lucru:
1. Bucureşti, Sectorul 3, strada Chiciurei, nr. 39-45, etaj 1;
2. Bucureşti, Sectorul 3, strada Jean-Alexandru Steriadi, nr. 17, clădire multifuncţională;
3. Jud. Ilfov, Ors. Popeşti-Leordeni, Şos. de Centură, nr. 111, fabrica de betoane şi prefabricate din 

beton;
4. Jud. Ilfov, Ors. Popeşti-Leordeni, Şos. de Centură, nr. 111, staţie de mixturi asfaltice.

Capitalul social total subscris şi vărsat al societăţii la data de 31.12.2018, este în valoare de 
98.020.000 lei, aport în numerar. Acesta este divizat în 98.020 părţi sociale, fiecare în valoare nominală 
de 1.000 lei, capital vărsat în numerar după cum urmează: 98.010,000 lei corespunzător unui nr. de 
98.010 părţi sociale aparţinând Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, prin Consiliul Local al Sectorului 
3 si 10.000 de lei, corespunzător a 10 parti sociale, aparţinând societăţii SD3 SALUBRITATE ŞI 
DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.

Activitatea s-a fundamentat în totalitate pe legislaţia aplicabilă societăţilor comerciale din 
România, coroborată cu legislaţia specifică întreprinderilor publice şi dispoziţile aplicabile, respectiv:

□ Legea 31/ 1990, privind societăţile, cu modificările şi completările ulterioare;
□ O.U.G. 109/ 2011, privind guvemanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi 

completările ulterioare,
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în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 476 din 11.10.2018 privind 
acordarea unui mandat preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Administrare Active 
Sector 3 SRL privind achiziţionarea unei fabrici de prefabricate, societatea a procedat 1a achiziţionarea 
fabricii de betoane şi prefabricate din beton.

De asemenea, pentru dezvoltarea activităţii productive în acelaşi sector, a fost preluată prin 
închiriere staţia de mixturi asfaltice BENNINGHOVEN BA 4000, staţia de bitum modificat 
BENNINGHOVEN şi instalaţia de preparare emulsie bituminoasa MASSENZA, situate în localitatea 
Popeşti Leordeni, Şoseaua de Centură, nr. 111, jud. Ilfov.

Astfel, Administrare Active Sector 3 SRL exploatează staţiile de betoane, mixturi asfaltice, 
emulsie bituminoasă, bitum modificat şi hala de prefabricate. In prezent, această activitate 
generează cea mai mare parte a veniturilor, iar din acest motiv şi având în vedere complexitatea acestor 
activităţi, societatea işi concentrează în această direcţie majoritatea resurselor operative. In acelaşi sens, 
incepand cu anul curent, domeniul şi obiectul principal de activitate au fost armonizate cu noua realitate 
funcţională şi economică prin HCLS3 nr. 159/26.02.2019.

Menţionăm faptul că societatea realizează în continuare şi servicii de administrare imobile 
aflate în proprietatea Primăriei Sector 3 Bucureşti, incluzând servicii de casierie, curăţenie şi 
administrare imobile. Astfel, în conformitate cu contractul de prestări servicii nr. 12148/20,10.2016, 
încheiat între Sectorul 3 ai Municipiului Bucureşti şi ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, 
societatea a realizat servicii de administrare a unui nr. de 419 locuinţe, conform Legii nr. 230/2007.

De asemenea, Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. realizează venituri din servicii de 
închiriere având în vedere faptul că dispune de o serie de imobile aflate la dispoziţie în diverse forme: în 
proprietate, în administrare sau în închiriere.
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CAPITOLUL 3. PRIORITĂŢI IN ADMINISTRAREA SOCIETĂŢII
IN ANUL 2019

Cunoscând că succesul unei organizaţii este condiţionat de măsura în care personalul acţionează 
unitar pentru atingerea scopurilor acesteia, în cadrul societăţii ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3
S.R.L. este esenţial ca la toate palierele operaţionale gestionarea tuturor proceselor să se realizeze 
conform principiilor de eficienţă, eficacitate şi economicitate în utilizarea resurselor, iar managementul să 
fie orientat si să monitorizeze atingerea obiectivelor şi rezultatelor stabilite.

Din perspectiva scopului, şi anume efectuarea de acte de comerţ, în condiţiile legii, pentru 
obţinerea de profit, a misiunii şi a strategiei societăţii, CA işi propune următoarele acţiuni concrete 
îndreptate spre atingerea obiectivelor:

* Asigurarea unui cadru intern sistematizat, a reglementărilor necesare şi însuşirea acestora de către 
înteaga structură (organigramă, ROF, ROI, fişe post actualizate, proceduri şi instrucţiuni de derulare a 
activităţii);

® Adoptarea unei structuri organizatorice corespunzătoare activităţii desfăşurate şi adaptarea continuă a 
acesteia pentru asigurarea competitivităţii societăţii, ocuparea posturilor cu personal competent, la 
toate nivelurile, instruirea şi perfecţionarea acestuia;

* Planificarea şi asigurarea resurselor financiare şi tehnice necesare desfăşurării activităţii în bune 
condiţii;

* FideUzarea clienţilor şi beneficiarilor actuali şi identificarea altora noi;

* Utilizarea eficientă, eficace şi cu economicitate a resurselor şi protejarea de utilizare neadecvată, 
pierderi, risipă şi abuz, în asigurarea necesarului desfăşurării activităţii;

* Dezvoltarea şi implementarea unui sistem de organizare şi difuzare a informaţiei, ca suport
obligatoriu pentru optimizarea comunicării intra-organizaţionale şi pentru fundamentarea deciziilor, 
la toate nivelurile ierarhice şi îmbunătăţirea sistemului de comunicare a managementului superior cu 
personalul din aparatul de specialitate în scopul cunoaşterii exacte de către angajaţi a obiectivelor 
individuale de realizat pentru atingerea obiectivelor specifice ale departamentului şi obiectivele 
generale ale societăţii; LH

* Promovarea unei culturi organizaţionaîe bazate pe stimularea performanţelor. £
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Referitor la structura şi tipologia veniturilor şi cheltuielilor necesare pentru realizarea acestora, se 
vor valorifica mijloacele existente, urmărindu-se optimizarea proceselor de producţie şi menţinerea şi/sau 
creşterea calităţii serviciilor prestate prin:

• Exploatarea la capacitate optimă a staţiilor de betoane, mixturi asfaltice, emulsie bituminoasă, 
bitum modificat şi halei de prefabricate,

• Creşterea veniturilor din închirierea spaţiilor aflate la dispoziţia societăţii,

• Prestarea serviciilor de administrare a imobilelor în mod profesional şi pro-activ faţă de chiriaşi,

• Asigurarea echilibrului bugetar şi a cashflowului pozitiv prin corelarea veniturilor şi încasărilor 
cu înregistrarea cheltuielilor şi efectuarea plăţilor;

• Asigurarea fondurilor necesare pentru susţinerea necesarului de resurse până la valorificarea 
produselor/serviciiîor realizate, precum şi pentru realizarea investiţiilor propuse.

• Realizarea investiţiilor aprobate şi demararea unor proiecte de investiţii care în viitor să genereze 
plus valoare*

Astfel, prioritatea strategică pentru anul 2019 a ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., 
respectiv Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, pe anul 2019, raportat la obiectul principal de activitate: 
Fabricarea produselor din beton pentru construcţii -  cod CAEN 2361, este de a dezvolta activitatea de 
producţie, respectiv: exploatarea staţiilor de betoane, mixturi asfaltice, emulsie bituminoasă, bitum 
modificat şi hala de prefabricate.

In acelaşi sens, o componentă importantă a misiunii conducerii în cursul acestui an este integrarea în 
patrimoniul şi activitatea de producţie de noi echipamente pentru optimizarea şi dezvoltarea proceselor de 
fabricare materiale construcţii conform obiectelor de activitate, precum şi a altor investiţii generatoare de 
plus-valoare, conform dispoziţiilor asociatului majoritar.

Administrarea societăţii comerciale va viza pe de-o parte continuarea demersurilor de modernizare, 
întreţinere a patrimonului societăţii, respectiv a unor condiţii de muncă adecvate pentru angajaţii societăţii, 
iar pe de altă parte, armonizarea practicilor manageriale şi de administrare cu principiile guvemanţei 
corporative elaborate de către Organizaţia pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare şi cu Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanţa corporativă a întreprinderilor publice.



adm inistrare ACTIVE SECTOR 3

Deasemenea, societatea va continua implementarea dispoziţiilor Hotărârii Consiliului Local al 
Sectorului 3 nr. 121/28.03,2018 privind aprobarea unor măsuri de îmbunătăţire a actului de transparenţă 
instituţională în sensul dezvoltării şi asigurării actualizării constante a paginii proprii de internet a 
societăţii Administrare Active Sector 3 SRL twww.actives3.roL acordând o atenţie deosebită meniului 
„Transparenţă” în care se regăsesc informaţii privind domenii precum: guvemanţa corporativă, prelucrarea 
datelor cu caracter personal, situaţii financiare: buget, bilanţ şi rapoarte, personal, contracte, şi alte 
informaţii de interes.

CORBULEANU FLORENTIN

MATEESCU ANCA

DINU LIVIU DANIEL

GHEORGHE ANA- MARIA-

RECOSEANU ILEANA

- MEMBRU

- MEMBRU

-MEMBRU

MIHALCESCU CĂTĂLINĂ DARIA -MEMBRU

DOHOT IOAN DUMITRU -MEMBRU

http://www.actives3.roL
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RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT:

Către Acţionarii*
SC ADMINISTRARE ACTIVE SJ SRL 
CIF 310127%

I, Am auditat situaţiile financiare anexate ale societăţii ADMINISTRARE ACTIVE S3 SRL 
(“ Societatea**}, cu sediul in Bucureşti, str. Calea Vitan, nr.242, ap>6, sector 3, identificata prin 
codul unic de înregistrare fiscala 31012790, care cuprind bilanţul ia 31 decembrie 2018, 
contul de profit si pierdere, pentru exerciţiul financiar Încheiat ta aceasta data, precum si un 
sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative.

2.Situatiile financiare individuale la 31 decembrie 2018 se identifica astfel:

• Activ net/Total capitaluri proprii:: 98.376.090 lei
• Capital social subscris si varsat: 98.020.000 lei
• Profitul exerciţiului financiar: 2.706.960 lei

Pentru anul 2018, din profitul net de 2.706,960 lei înregistrat, se recuperează pierderea din 
anul 2017 si se constituie rezerva legala de 138.138 lei. Aceste date sunt conform situaţiilor 
financiare aferente anului 2018,

3in  opinia mea, situaţiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidela a poziţiei 
financiare a Societăţii ia data dc 31 decembrie 2018, precum si & performantei financiare 
pentru exerciţiul financiar încheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului 
Finanţelor Publice nr.î 802/2014, cu modificările si completările ulterioare.

Baza pentru opinie

4.Am desfăşurat auditul m conformitate cu Standardele Internationale de Audit (“ISA”) si 
Udgea nr.l 62/2017 (“ Legea”). Responsabilităţile mele in baza acestor standarde sunt descrise 
detaliat m secţiunea “ Responsabilităţile auditorului intr-un audil al situaţiilor financiare” din 
raportul meu. Sunt independenta fata de Societate, conform Codului Etic al Profesioniştilor 
Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaţionale dc Etica pentru contabili ( codul 
1KSBA), conform cerinţelor etice care sunt relevante pentru auditul situaţiilor financiare in 
Romania* .inclusiv Legea, si mi-am îndeplinit responsabilităţile elice conform acestor, .cerinţe.



si conform Codului IESBA, Cred ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si 
adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia mea.

Aspectele cheie in audit

5, Aspectele cheie in audit sunt acele aspecte care* in baza raţionamentului meu profesional* au 
avut cea mas mare importanta pentru âtiditul situaţiilor financiare din perioada curenta, Aceste 
aspecte m  fost abordate in contextul unditului situaţiilor financiare in ansamblu si in formarea
opiniei mele asupra aeestarrsî mro&r: 0 opkîc scpaimta cu prlvi re te aceste aspecte;

Pentru fiecare aspect de mai jos, am prezentat in acel context o descriere a modului in care 
auditu! pe care l-am efectuat a abordat respectivul aspect*

Aspecte chele de audit_____________________ ________________  ___ j

Activitatea desfasurata de Societate este o activitate care consta in administrarea imobilelor pe 
baza de comision sau contract. In acest sens, in baza legislaţiei in vigoare privind achiziţiile 
publice, a acordului de principiu privind atribuirea directa către întreprinderile publice avand 
ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti* a contractelor avand ca obiect 
execuţia de lucrări /servicii* Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, reprezentat de Consiliul 
Local, a încheiat cu Societatea, contractul privind servicii de administrare locuinţe. De 
asemenea* pentru a continua dezvoltarea întreprinderii publice, societatea $i-a prepus sa 
dezvolte alte proiecte benefice dc anvergura pentru comunitatea locala, precum si 
revitaltzarea unei zone strategice a Sectorului 3.

In conformitate cu HCLS3 nr.476 din 11.10.2018 s-a procedai la achiziţionarea unei fabrici de 
betoane si prefabricate din beton* si ia preluarea prin închiriere a unei stat îi de mixturi 
asfaltice, a unei stafii de bitum modificat si instalaţiei de preparare emulsie bituminoasa 
situate in localitatea Popeşti f.eordeni. In prezent societatea exploatează stafii de betoane* 
mixtura asfaltice. emulsie bituminoasa* bitum modificat si hala de prefabricate.

Activitatea Societăţii s*a desfăşurat in baza unui buget de venituri st cheltuieli aprobat prin 
hotarare a Consiliului local al Sectorului 3 si cu respectarea Normelor Procedurale Interne 
aprobate dc Consiliul de Administraţie.

Pe parcursul anului 2018 situaţia societarii a înregistrat schimbări majore ceea ce priveşte 
direcţiile strategice dc dezvoltare. Aceasta evoluţie a creat premisele recuperării pierderii 
înregistrate anterior si demonstrează potenţialul de dezvoltare al societăţii pentru atingerea 
scopului comercial.

Pentru asigurarea continuităţii activităţii Societatea a întocmit o strategic de dezvoltare pe 
toneu scurt si mediu. Tendinţele economiei de piaţa se reflecta la ADMINISTRARE 
ACTIVE S3 prin începerea colaborării cu noi clienţi Societatea are in vedere dezvoltarea de 
noi produse destinate aciivitalii de construcţii.



Bugetul dc venituri $1 cheltuieli pentru anul 2018 a fost conceput cu o deosebita rigurozitate 
astfel ineat sa stabilească premisele unui echilibru financiar, Datorita importantei respectării 
principiilor de economicitate, eficienta si eficacitate in respectarea bugetului de venituri si 
cheltuieli aprobat consider ca in anul 2018 dezvoltarea unei noi activitati de fabricare a 
produselor din beton dc către Societate au reprezentat cea mai mare importanta pentru auditul 
situaţiilor financiare, constituind un aspect cheie in audit

Am verificat respectarea dc către SC ADMINISTRARE ACTIVE S3 SRL a obligaţiilor
trimestriale, semestriale si anuale, in conformitate cu Orciimil Ministrului Finamelor FuMIee 
nr, 1802/2014, cu modificările si completările ulterioare si am constatat ca acestea m  fost 
îndeplinite.

Auditorul recomanda proceduri mai detaliate de control intern si o mai atenta supraveghere 
din partea managementului cu responsabilităţi mult mai precise si mai detaliate.

Nepartîcipand la inventarierea faptica a stocurilor, responsabilitatea pentru efectuarea 
inventarierii revine comisiei dc inventariere.

Pentru rentabilizarea activităţii, Societatea preconizează o creştere a veniturilor din exploatare 
dar si din producţia finita in anu! 2019 cu un procent destul dc marc fata dc realizările anului 
2018, Pe torn! activitate Societatea prevede a realiza in anul 2019 un profil substanţial mai 
marc fata dc anul 2018.

Auditorul nu a identificat evenimente, condiţii sau aspecte care sa indice existenta unei 
incertitudini materiale care ar putea ptme la îndoiala m mod semnificativ capacitatea 
Societarii de a~si continua activitatea conform principiului Continuităţii activităţii. Opinia mea 
nu este modificata cu privire la acest aspect

{ Abordarea aspectelor chele In andll ________________________________

Procedurile mele de audit cu privire ta evaluarea respectării principiilor de economicitate, 
eficienta si eficacitate in respectarea bugetului de venituri si cheltuieli aprobai, au inclus 
următoarele*

- Verificarea pe baza de eşantion a modului dc utilizare a bugetului aprobat care a stal la 
baza cheltuielilor efectuate in perioada auditata. prin reconcilierea cu documente 
justificative ( de cx; contracte, facturi, deconturi, chitanţe, state de salarii, ele.);

- Am purtai discuţii cu membrii conduceri! cu privire la implicarea acestora m 
verificarea respectării principiilor de economicitate, eficienta si eficacitate menţionate 
mai sus;

- Am verificat daca au fost efectuate gustări dc valoare la bunurile din patrimoniul 
Societăţii;

- Am efectuai verificarea înregistrării bunurilor in mod corect in siiuutiile financiare, 
precum si prezentarea adecvata m conformitate cu legislaţia in vigoare;

~ Am urmărit respectarea legalităţii si regularităţii in administrarea patrimoniului 
Societăţii;



« Am evaluat gradul dc adecvare al mformatiilor prezente in notele explicative si 
raportul administratorului Ja situaţiile financiare.

Afte ie rn a ţ ii -  Raportul administratorului

6»Admimstratarii sunt responsabili pentru întocmirea m prezentarea altor informaţii. Acele 
alte informaţii cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situaţiile financiare st 
raportul auditorului cu privire ia acestea si nici declaraţia nefinanciara*

Opinia mea cu privire la situaţiile financiare mi acopera aceste alte informaţii si cu excepţia 
cazului m care se menţionează explicit in raportul meu* nu exprim nici un fel de concluzie de 
asigurare cu privire la acestea,

în legătură cu auditul situaţiilor financiare pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 
2018» responsabilitatea mea este sa citesc acele alte informaţii în aeest demers, m apreciez 
daca acele alte informaţii sunt semnificativ inconsecvente cu situaţiile financiare, mu cu 
cunoştinţele pe care le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a ti denaturate 
semnificativ.

In ceea cc priveşte Raportul administratorilor, am citit m raportez daca acesta a fost întocmit, 
in toate aspectele semnificative, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice 
1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privim! situaţiile financiare anuale,

In baza exclusiv a activităţilor care trebuie desfăşurate in cursul auditului situaţiilor 
financiare, in opinia mea:

a) Informaţiile prezentate m Raportul admmistratorilor pentru exerciţiu! financiar pentru 
care au fost întocmite situaţiile financiare sunt in concordanta. în toate aspectele 
semnificative, cu situaţiile financiare;

b) Raportul administratorilor a fost întocmit, ra toate aspectele semnificative» in 
conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice 1802/2014, punctele 489-492 
din Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale,

în plus* in baza cunoştinţelor si informaţiilor melc cu privire la Societate m ta mediul acesteia, 
dobândite in cursul auditului situaţiilor financiare pentru exerciţiul financiar încheiat la data 
de 31 decembrie 2018. mi se cete sa raportez daca am identificat denaturări semnificative in 
Raportul administratorilor. Nu ara nimic de raportai cu privire la acest aspect.

Responsabilităţile conducerii si ale pemmmhr responsabile cu guvernanta pentru 
situaţiile financiare

7.€omSucere& Societăţii este responsabila pentru întocmirea situaţiilor financiare care sa ofere 
o imagine fidela in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice 18(12/2014 si 
pentru acel control intern pe cate conducerea il considera necesar pentru a permite întocmirea 
de situării financiare lipsite dc denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare,

8,In întocmirea situaţiilor financiara, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacnaui 
Societăţii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor



referitoare Ia continuitatea activi tatii si pentru utilizarea contabilităţii pc baza continuităţii 
activitatii, cu excepţia cazului in care conducerea fie intenţionează sa lichideze Societatea sau 
sa oprească operaţiunile» fie nu are nici o alta alternativa realista in afara acestora.

^Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului 
de raportare financiara a Societăţii,

Responsabilităţile auditorului intr-un audit ai situaţiilor/inundare

lO.Obiectivelc mele constau in obţinerea unei asigurări rezonabile privind măsură in care 
situaţiile fianeiare, in ansamblu» sunt lipsite de denaturări semnificative* cauzate fie de frauda, 
fie de eroare, precum si m emiterea urmi raport al auditorului care include opinia mea, 
Asigurarea rezonabila reprezintă un nivel ridicai de asigurare» dar nu este o garanţie a faptului 
ca un audit desfăşurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare 
semnificativa, daca aceasta exista. Denaturările pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si 
sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea» 
individual sau cumulat» vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor* luate in baza 
acestor situării financiare,

1 l.Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercit raţionamentul profesional si menţin 
scepticismul profesional pe parcursul auditului, Dc asemenea;

• Identific si evaluez riscurile de denaturare semnificativa a situaţiilor financiare, 
cauzata fie de frauda, fie dc eroare, proiectez si execut proceduri de audit ca răspuns la 
respectivele riscuri sl obţin probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o 
baza pentru opinia mea dc audit Riscul de nedetcctarc a mm denaturări semnificative 
cauzate de frauda este mai ridicat decât cel de nedeteclarc a unei denaturări 
semnificative cauzate de eroare» deoarece frauda poate presupune înţelegeri secrete, 
fals. omisiuni intenţionate, declaraţii false si evitarea controlului intern.

• Itudeg controlul intern relevam pentru audit in vederea proiectării de proceduri de 
audit adecvate circumstanţelor, dar fura a avea scopul de a exprima o opinie asupra 
eficacităţii controlului intern al Societarii.

• Evaluez gradul de adecvare al politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al 
estimărilor contabile si al prezentărilor aferente de informaţii realizate dc către 
conducere.

• Formulez o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a 
contabilităţii pe baza continuităţii acri vitalii si determin, pe baza probelor de audit 
obţinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau condiţii 
care m putea genera îndoieli semnificative cu privind capacitatea Societarii dc a«$i 
continua activitatea, . fa. cazul în care concluzionez ca exista o incertitudine 
semnificativa, trebuie sa atrag atentia in raportul auditorului asupra prezentărilor 
aferente din situaţiile financiare sau» in cazul in care aceste prezentări sunt inadecvate, 
sa îmt modific opinia. Concluziile melc se hazeaza pe probele de audit obţinute pana 
la data raportului auditorului Cu toate acestea» evenimente sau condiţii viitoare pot 
determina Societatea sa nu tai mai desfasoare activitatea in baza principiului 
continuităţii ac ti vitalii.



* Evaluez prezentarea, structura si etmrimiful stafiilor financiare, inclusiv ai 
prezentărilor de informatic si măsură in care situaţiile financiare reflecta tranzacţiile %l 
evenimentele care stau ia baza acestora imr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare
fidela.

l2.Comunic persoanelor responsabile cu guvernanta» printre alte aspecte, aria planificata si 
programarea in timp a auditului, precum si principalele constatări ale auditului, inclusiv orice 
deficiente semnificative ale controlului intern, pe care Ic identific pe parcursul auditului,

De asemenea, prezint persoanelor responsabile cu guvernanta o declaraţie cu privire la 
conformitatea mea eu cerinţele etice privind independenta si le comunic toate relaţiile si alte 
aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, ce ar putea sa-mî afecteze independenta si, 
unde este cazul, masurile de siguranţa aferente.

AUe aspecte

13.Acest raport este adresat exclusiv acţionarilor Societarii in ansamblu, AudituJ a fost 
efectuat pentru a putea raporta acţionarilor Societarii acele aspecte pe care trebuie sa. te 
raportam intr-un raport de audit st nu in alte scopuri. In măsura permisa de lege* nu accept m 
nu-mi asum responsabilitatea decât fata de Societate si de acţionarii acesteia, in ansamblu, 
pentru auditul efectuat, pentru raportul asupra situaţiilor financiare si raportul asupra 
conformităţii sau pentru opinia formata.

AUDITOR FINANCIAR

Radttlesctt Georgeta

înregistrat» la Camera Auditorilor Rnfencfari 
dîn Romanla cu numărul 4906/2014

Bucureşti 31.03.2019
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Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:
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•  Proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierderi, a 
raportului de activitate al Consiliului de Administraţie pe anul 2018 şi a programului de 
activitate pe anul 2019 ale societăţii Administrare Active Sector 3 SRL , însoţit de raportul de 
specialitate şi de adresa nr. 3949/10.05.2019 a societăţii Administrare Active Sector 3 SRL, 
înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr. 405440/10.05.2019,

în vederea iniţierii proiectului menţionat.

Compartiment Guvemanţă Corporativă 

întocmit de,

Cornelia Pivniceru

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în 
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei lega! justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute 
în Regulamentul UE 20 16/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3, 1
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