
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 PROIECT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierderi, a raportului de 

activitate al Consiliului de Administraţie pe anul 2019 şi a programului de activitate pe 
anul 2020 ale societăţii Algorithm Construcţii S 3 SRL

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

publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleşilor locali,

Având în vedere:
-  Referatul de aprobare nr. 357796/CP/20.05.2020 al Primarului Sectorului 3;

Raportul de specialitate nr. 356946/19.05.2020 al Serviciului Corp Control -  
Compartiment Guvemanţă Corporativă;

-  Adresa nr. 1344/19.05.2020 a societăţii Algorithm Residential S 3 SRL, înregistrată cu nr. 
356750/CP/l 9.05.2020;

-  Adresa nr. 356963/19.05.2020 a Serviciului Corp Control - Compartiment Guvemanţă 
Coiporativă.

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

-  Art. 191 alin. (1) şi 194 alin.(l) lit. a) şi lit. b) din Legea societăţilor nr. 31/1990, 
republicată2, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinului nr. 3781/2019 al 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;

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

-  Art. 12 pct. 12.1 lit. d), g) şi h), art. 16 lit. e) şi art. 20.1 din Actul Constitutiv al societăţii 
Algorithm Construcţii S 3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 223/30.05.2017, cu modificările 
şi completările ulterioare;

Luând în considerare:
-  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;
-  Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi 

respectarea drepturilor cetăţenilor;



în  temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările ulterioare şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi pe anul 2019 al societăţii 
Algorithm Construcţii S 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 al societăţii 
Algorithm Construcţii S 3 SRL pentru anul 2019, prevăzut în Anexa nr. 3 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă Programul de activitate al Consiliului de Administraţie al societăţii 
Algorithm Construcţii S 3 SRL pentru anul 2020, prevăzut în Anexa nr. 4 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre, şi se constată că mai mult de 80% din activităţile acesteia sunt efectuate în 
vederea îndepinirii sarcinilor care îi vor fi încredinţate de Sectorul 3.

Art. 4. Se ia act de Raportul de audit financiar extern pentru anul 2019, 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 Algorithm Construcţii S 3 SRL pentru exerciţiul financiar încheiat la 
31 decembrie 2019.

Art. 6. Societatea Algorithm Construcţii S 3 SRL va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.
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SECRETAiyGENERAL 

MARIUS M m ĂITĂ

GE



P R I M Ă R I A ^ J k
SECTORULUI <

B U C U R E Ş I I ^ J

CABINET PRIMAR

-www.pnmarie3.r0-
TELEFON (00*  021) 318 03 23 - 28 FAX {004 D:Si) 318 03 04 E -M A IL  cabinetprimar®primaric3.fa

Calea Dudeţti nr, 191, Sector 3, 031084, Bucureşti

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr,k <

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierderi,' 
raportului de activitate al Consiliului de Administraţie pe anul 2019 şi a programului de activitate 

pe anul 2020 ale societăţii Algorithm Construcţii S 3 SRL

U Ţ

În raporturile cu societăţile la care este asociat, Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti trebuie să 
demonstreze transparenţă şi maximă claritate, urmărind eficacitatea şi profitabilitatea economică.

Astfel, societatea Algorithm Construcţii S 3 SRL 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 a realizat în cadrul exerciţiului 
financiar 2019 un profit în valoare de 1.764.398 lei.

Anual, Consiliul de Administraţie al societăţii Algorithm Construcţii S 3 SRL 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 Algorithm Construcţii S 3 SRL pentru anul 2020, este un 
document de referinţă pentru respectarea angajamentelor faţă de comunitatea locală şi obţinerea 
performanţei, la elaborarea căruia au fost luate în considerare obiectivele 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 HCLS3 nr. 59/16.02.2018 a fost aprobată auditarea întreprinderilor 
publice pentru care Sectorul 3 este asociat unic/majoritar, în urma efectuării acestui audit la 
societatea Algorithm Construcţii S 3 SRL, s-a constatat că bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 
2019 a fost conceput cu rigurozitate astfel încât să stabilească premisele unui echilibru financiar, 
societatea realizând profit.

Luând în considerare cele prezentat^^rr^nâod seama de raportul de specialitate 
nr.356946/19.05.2020 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvemanţă Corporativă, am iniţiat
prezentul proiect de hotărâre pe care îl sup nsiliului Local Sector 3.

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



P R I M Ă R I A

SEC T O R U LU I
B U C U R E Ş T I3 S E R V IC IU L  C O N T R O L  IN T E R N

C O M P A R T I M E N T  G U V E R N A N T Ă  C O R P O R A T IV Ă

E-M&IL guvern antacorpofaltvQ@pr1marie3.ro 
Sti_ Intrarea O dobeşti nr. 5-7 , Sector 3, 032158 . Bucureşti

Nr. 356946/19.05.2020

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 2019 şi a 

programului de activitate pe anul 2020 ale societăţii Algorithm Construcţii S 3 SRL

Având în vedere:
adresa societăţii Algorithm Construcţii S 3 S.R.L. cu nr.1230/18.05.2020 către Algorithm 

Residential şi SD 3 Salubritate şi Deszăpezire S 3 SR1
- adresa societăţii Algorithm Residential S 3 S.R.L. cu nr. 1344/19.05.2020 înregistrată la 
Cabinet Primar cu nr. 356750/19.05.2020
- Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 38 din 18.05.2020 de aprobare a Raportului de 
audit
- Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 39 din 18.05.2020 de aprobare a Bilanţului pe anul 
2019 şi a contulu de profit şi pierderi
- Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 33 din 18.05.2020 de aprobare a Raportului de 
activitate al Consiliului de Administraţie pe anul 2019 şi a Programului de activitate pe 2020
- Programul de activitate pentru anul 2020
- Raportul de activitate pe anul 2019 al Consilului de Administraţie 
• Raportul auditorului independent -  INTERSCOPE SRL
- Bilanţul la data de 31.12.2019

Conform prevederilor:
-art. 12.1 lit. d) din Actul Constitutiv al societăţii Algorithm Construcţii S 3 S.R.L.: Adunarea 
Generală a Asociaţilor „hotărăşte asupra însuşirii rezultatelor anuale”
- art. 12.1 l i t  g) din Actul Constitutiv al societăţii Algorithm Construcţii S 3 S.R.L.: Adunarea 
Generală a Asociaţilor „ examinează, aprobă şi modifică bilanţul şi contul de profit şi pierderi 
după analizarea raportului Consiliului de Administraţie”
- art. 12.1 lit. h) din Actul Constitutiv al societăţii Algorithm Construcţii S 3 S.R.L.: Adunarea 
Generală a Asociaţilor,, 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. 16 lit. e) din Actul Constitutiv al societăţii Algorithm Construcţii S 3 S.R.L.: Consiliul 
de Administraţie ia decizii privind „ supunerea, în fiecare an spre aprobarea Adunării Generale 
a Asociaţilor în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exerciţiului financiar, a raportului cu 
privire la activitatea societăţii, precum şi a proiectului de program de activitate precum şi a 
proiectului de buget de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar următor”

Datele dumneavoastrfi personale suni prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în 
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi In baza unui ternei legal Justificat. Vă  puteţi exercita drepturile prevăzute 

hi Regulamentul U E  2016/679. printr-o cerere scris! semnată si datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1

mailto:antacorpofaltvQ@pr1marie3.ro
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- Art 20.1 din actul constitutiv al societăţii Algorithm Construcţii S 3 SRL „ Bilanţul contabil 
şi contul de profit şi pierderi al societăţii vor fi întocmite prin grija membrilor Consiliului de 
Administraţie. Ele se supun aprobării Adunării Generale.”

- Art. 194 alin. (1) din Legea societăţilor nr. 31/1990 prevede că: „Adunarea generală a 
asociaţilor are următoarele obligaţii principale: a) să aprobe situaţia financiară anuală şi să 
stabilească repartizarea profitului net b) să desemneze administratorii şi cenzorii, să îi 
revoce/demită şi să le dea descărcare de activitate, precum şi să decidă contractarea auditului 
financiar, atunci când acesta nu are caracter obligatoriu, potrivit legii; ”
- art. 191 alin. (1) din Legea societăţilor nr. 31/1990 prevede că: ”Hotărârile asociaţilor se iau 
în adunarea generală”
- art, 3. din Ordinul MFP 3781/2019 „ Entităţile cărora le sunt incidente Reglementările 
contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale 
consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările 
şi completările ulterioare, inclusiv cele al căror exerciţiu financiar diferă de anul calendaristic, 
au obligaţia să întocmească şi să depună situaţii financiare anuale la unităţile teritoriale ale 
Ministerului Finanţelor Publice, în condiţiile prevăzute în anexa iu. 1, care face parte integrantă 
din prezentul ordin. ”
- Art. 29 din Legea contabilităţii nr. 82/1991 - Situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de 
raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, şi de 
propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.
- - HCLS3 nr. 59/16.02.2018 privind auditarea societăţilor la care Sectorul 3 al Municipiului 
Bucureşti este asociat unic sau majoritar;
- Art. 47 din OUG nr. 109/2011(1) Situaţiile financiare ale întreprinderilor publice sunt supuse 

auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice 
autorizate în condiţiile legii. ( I 1) Auditorii statutari sunt numiţi înainte de încheierea 
exerciţiului financiar de către adunarea generală a acţionarilor, iar în cazul regiilor autonome 
de către consiliul de administraţie, pentru o perioadă de minimum 3 ani.
I. Bilanţul contabil anual: conţine informaţii atât despre active, cât şi despre pasiv şi are 
rolul de a reda o situaţie clară, atât în foma sintetică cât şi valorică a situaţiei financiare aferente 
miei persoane juridice şi poate ajuta la previziuni pentru evoluţia bugetului şi la o orientare mai 
profitabilă privind activitatea societăţii.

Situaţia financiară a societăţii este prezentată sintetic in tabelul următor cu date extrase din 
bilanţul cu anexele sale şi sitaţia contului de profit şi pierderi pentru exterciţiul financiar 2019.

lei
Denumire element Sold la 01.01.2019 Sold la 31.12.2019

A. Active imobilizate-total din
Mare:

126.117.550 200.182.981

Imobilizări necorporale 8.276 11.926
Imobilizări corporale 126.109.274 200.171.055
Imobilizări financiare 0 0

B. Active circulante-total din care: 81.454.155 121.966.132
stocuri 5.494.211 13.221.073
creanţe 71.533.604 89.205.377
investiţii pe termen scurt 0 0
casă şi conturi la bănci 4.426.340 19.539.682

C. Cheltuieli în avans 206.913 288.140

2



PRIMĂRIA
SEC T O R U LU I

B U C U R E Ş T I

S E R V IC IU L  C O N T R O L  IN T E R N

C O M P A R T I M E N T  G U V E R N A N Ţ Ă  C O R P O R A T IV Ă

D. Datorii {până la un an) 2.895.948 10.960.442
E. Active circulante nete/Datorii 

curente nete
78.765.120 111.293.830

F.Total active minus datorii curente 204.882.670 311.476.811
G. Datorii (trebuie plătite într- 

d perioadă mai mare de un an)
21.846.377 26.407.628

H. Provizioane 0 0
I. Venituri în avans 0 0
J. Capital şi rezerve 183.036.293 285.069.183

II. Contul de profit şi pierderi

Indicator 2018 2019
Venituri totale din exploatare 51.384.506 135.363.896
Cheltuieli totale din exploatare 51.291.827 133.101.503
Venituri financiare 30.239 26.884
Cheltuieli financiare 1.431 12.411
Venituri totale 51.414.745 135.390.780
Cheltuieli totale 51.293.258 133.113.914
Profit net 36.293 1.764.398

III. Raportul de activitate al Consiliului de Administraţie pentru anul 2019

Membrii Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Construcţii S 3 SRL sunt 
următorii:

- Corşocariu Alexandru Dan -  preşedinte numit prin HCLS 3 nr. 586/27.11.2017
- Dede Daniela -  membru numit prin HCLS 3 nr. 586/27.11.2017 

Marinescu Gabriel Mircea - membru numit prin HCLS 3 nr. 586/27.11.2017
- Matache Doina Florentina - membru numit prin HCLS 3 nr. 586/27.11.2017
- Uşurelu Gabriel Alexandru -  membru numit prin HCLS 3 nr. 586/27.11.2017

Raportul de activitate al Consiliul de Administraţie pentru anul 2019 conţine următoarele 
informaţii:

- Prezentarea generală a societăţii,
- Informaţii cu privire la bazele legale de cosntituire, capitalul social, structura 

acţionariatului.
- Conducerea şi administrarea societăţii
- Informaţii cu privire la atribuţiile AGA, administrarea societăţii, atribuţiile consiliului 
de administraţie;
- Activitatea Consiliului de Administraţie al societăţii în anul 2019
- Raportul de activitate al departamentului tehnic
- Raportul de activitate al departamentului mecanizare
- Prezentarea sintetică a datelor financiare aferente anului 2019
- Gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanţă IV.

IV. Programul de activitate al societăţii pentru anul 2020
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Societatea Algorithm Construcţii S3 S.R.L. este persoană juridică română, înfiinţată de 
către societatea Algorithm Residenţial S3 SRL în vederea realizării lucrărilor de intervenţie necesare 
pentru punerea în siguranţă, reabilitare şi consolidare a monumentului istoric ’’Hala Laminor” acesta 
fiind încadrat de către Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale în categoria monumentelor istorice, 
conform Legii 422 din 2001 şi se află într-un proces de consolidare şi reabilitare urmând să devină un 
punct de reper pentru activităţi culturale în Sectorul 3.

Proiectul „Laminor Plaza Leisure Destination (Laminor Piaza Destinaţie de relaxare)” 
se desfăşoară pe mai multe zone, astfel:

1. PARC DE DISTRACŢII cu o suprafaţă estimată de 9.792 mp va include circa 35 -  40 
ride-uri din care o parte vor fi amplasate în exteriorul clădirii iar o parte în interior.

2. Zona VEST cu o suprafaţă estimată de 15.834 mp va include amenajarea intrării dinspre 
Piaţa Republica, amenajarea unui spaţiu expoziţional, zona de bowling, spaţii pentru 
birouri, restaurant, magazine şi o gradină cu loc de joacă pentru copii;

3. Zona NORD are o suprafaţă de circa 4.633 mp şi va include 10 săli de cinema şi 
magazine;

4. Zona SUD cu o suprafaţă estimată de 13.952 mp va include un hotel tematic, săli de 
conferinţă, restaurant şi SPA, un centru sportiv petru familii cu diverse jocuri, tema 
principală a acestuia fiind bazată pe fotbal. Tot în axeastă zonă, este prevăzut a se 
amenaja un bar cu ecrane pentru vizionarea jocurilor sportive.

5. Zona CENTRALĂ cu o suprafaţă estimată de 19.343 mp va include magazine sportive, 
mgazine cu articole pentru copii precum şi o zonă destinată produselor tradiţionale 
româneşti. Tot aici este prevăzută o zonă pentru “Brandland” si '‘Flying Theatre”.

6. Alte zone reprezintă circa 41.621 mp din care 15.300 mp este parcare exterioară şi o 
sală de spectacole în suprafaţă de 3.315 mp. în plus, spaţiile comune reprezintă circa 
16.206 mp iar spaţiile administrative reprezintă 6.500 mp.

V. Raportul de audit

Acesta a fost întocmit de TNTERSCOPE SRL cu nr. de înregistrare în registrul ASPAAS 
1004/2010 CUI 16776874 conform reglementărilor legale corespondente auditului

Propunem spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanţului 
contabil, a contului de profit şi pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administraţie 
pe anul 2019, a raportului de audit şi a programului de activitate pe anul 2020 ale societăţii 
Algorithm Construcţii S 3 SRL

Compartiment 
Guvemanţa Corporativă, 

Silviu Hondoia
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Bifaţi numai 
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este cazul:

[“]  Mari Contribuabili care depun bilanţul Ja Bucureşti j

Q  Sucursala

GIE-grupuri de interes economic

Q  Activ net mai mic de 1 /2 din valoarea capitalului subscris

Si oo2_a 1.0.0 07.05.2020 Tip situaţie financiară: BL 

Anul( •  A n  C  Semestru 2019

Suma de control 283.000.000

Entitatea ALGORITHM CONSTRUCŢII S3 SRL

03 
cn 
4> 
S - 

T3 
<

Judeţ Sector localitate

Bucureşti Sector 3 Bucureşti

Strada Nr. Bloc Scara Ap, Telefon

BLD. BASARABIA Ş — 1 [ f - ___II 1_________
Număr din registrul comerţului J40/8651/2017 | Cod unic de înregistrare hue i 4 3 6 0

Forma de proprietate

35-Sodetatl cu răspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAENj

4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale

Activitatea preponderenta efectiv desfăşurată (cod si denumire clasa CAEN)

4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şl nerezidenţlale

<t Situat» financiare anuale r Raportări anuale
( entităţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic)

interes public

fr  E n t ităţi rn id

| ( Microentităţi

li)

1 Entităţi de 
| | interes 

public
m □

1 □

1 entităţile care au optat pentru un exerciţiu fînandar diferit de 
anul calendaristic, ctart 27 din Legea contabilităţii nr. 82/1991

[ | 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3 subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state 
aparţinând Spaţiului Economic European

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entităţile de interes public si de entităţile prevăzute la pct.9 alin.(4) 
din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr, 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, al căror 
exerciţiu financiar corespunde cu anul calendaristic 
FIO-BILANŢ
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUAŢIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori: Capitaluri - total 

Capital subscris 

Profit/ pierdere

285.069.183

283.000.000

1.764.398

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele

ÎNTOCMIT,
Numele si prenumele

COSOCARIU ALEXANDRU-DAN BRAD1N M IHAELA MAGDALENA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura.
Semnătura_______________________________

Nr.de inregistrare In organismul profesional

SEM NĂTURĂ DEVINE VIZIBILA DU PĂ O  
VALIDARE CORECTA

Formular VALIDAT

Entitatea are obligaţia legală de  auditare a situaţiilor financiare anuale? (e DA j p  NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situaţiilor financiare anuale? f  DA  ( î  NU

| Situaţiile financiare anua le  au  fo st ap roba te  potriv it legii [§ ]  

A U D IT O R
Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

INTERSCOPE SRL

Nr.de inregistrare In Registrul ASPAAS CIF/ CUI

1004/2010 1 6 7 7 6 S 7 4 r
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B IL A N Ţ

la data de 31.12.2019
Cod 10 - lei -

Denumirea elementului

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

Nr.rd.
OMFP
nr.37S1/
2019

Nr.
rd.

Sold la:

01.01.2019 31.12.2019

A B i 2
A. ACTIVE IMOBILIZATE

1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

I.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) 01 01 0 0

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) 02 02

3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şl active similare 
şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 +  208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

Oi 03 8.276 11.926

4. Fond comercial (ct.2071-2807) 04 04

5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 
(ct. 206-2806-2906)

05 05

6. Avansuri (ct.4094 - 4904) 06 06

TOTAL (rd.01 la 06) 07 07 8.276 11.926

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 +  212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) 08 08 23.116.695 33.477.791

2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 09 09 38.144.266 29.717.251

3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) 10 10 87.318 95.260

4. Investiţii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) 11 11

5. Imobilizări corporale in curs de execuţie (ct. 231-2931) 12 12 64.625.863 136.659.282

6.lnvestitii imobiliare in curs de execuţie (ct. 235-2935) 13 13

7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 
(ct. 216-2816-2916)

14 14

8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917) 15 15

9. Avansuri (ct. 4093-4903) 16 16 135.132 221.471

TOTAL (rd. 08 la 16) 17 17 126.109.274 200.171.055

III. IMOBILIZĂRI f in a n c ia r e

1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961} 18 18

2. împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964) 19 19

3. Acţiunile deţinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in 
comun (ct. 262+263-2962)

20 20

4. împrumuturi acordate entităţilor asociate si entităţilor controlate in 
comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)

21 21

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 +-266-2963) 22 22

6. Alte împrumuturi
(ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678 + 2679* - 2966* - 2968*)

23 23

TOTAL (rd. 18 la 23) 24 24

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24) 25 25 126.117.550 200.182.981

B. ACTIVE CIRCULANTE

(.STOCURI
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1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 
322 + 323 +  328 +  351 +  358 +  381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

26 26 4.470.621 5.095.362

2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348*- 393 - 3941 - 
3952)

27 27

3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348" + 354 + 356 + 357 + 
361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 
3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)

28 28 1.434.611

4. Avansuri (ct. 4091-4901) 29 29 1.023.590 6.691.100

TOTAL (nl. 26 la 29) 30 30 5.494.211 13.221.073

II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare 
de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Creanţe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 
4092 + 411+413  + 418 - 4902-491)

31 31 3.388.816 17.306.917

2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*) 32 32

3. Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile controlate in comun 
(Ct. 453**-495*)

33 33

4. Alte creanţe (ct. 425+4282+431 **+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din 
ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 
5187)

34 34 18.144.788 2.088.460

5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*) 35 35 50.000.000 69.810.000

6. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar 
(ct. 463)

36
35a

(301)

TOTAL (rd. 31 Ia35+35a) 37 36 71.533.604 89.205.377

Iii. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT

1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591) 38 37

2. Alte investiţii pe termen scurt
(ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596-598 + 5113 + 5114)

39 38

TOTAL (rd. 37+ 38) 40 39

IV. CASA Şl CONTURI LA BĂNCI
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)

41 40 4.426.340 19.539.682

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40) 42 41 81.454.155 121.966.132

C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd.43+44) 43 42 206.913 288.140

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471 *) 44 43 206.913 288.140

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471 *) 45 44
D. DATORII; SUMELE CARE TREBUIE PLATITETNTR-0 PERIOADA DE PÂNĂ 
LA I AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat 
împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

46 45

2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 
1627+1682 + 5191 +5192 + 5198)

47 46

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 48 47 4.164.416

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 49 48 807.663 4.588.711

5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 50 49

6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451***) 51 50

7. Sume datorate entităţilor asociate si entităţilor controlate in comun (ct. 
1663+1686+2692+2693+ 453***)

52 51
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8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale 
(ct. 1623 +  1626 + 167 +  1687 +  2695 +  421 +  423 +  424 +  426 +  427 +  4281 +  

431*** +  436***+ 437*** +  4381 +  441 ***  + 4423 +4428*** +  444*** +  446*** +  
447*** +  4481 +  455 +  456*** +  457 +  4581 +  462 + 4661+473*** +  509 +  5186 
+  5193 +  5194 + 5195 +  5196 +  5197}

53 52 2.088.285 2.207.315

TOTAL (rd. 45 la 52} 54 S3 2.895.948 10.960.442

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE 
(rd. 41+43-53-70-73-76)

55 54 78.765.120 111.293.830

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54) 56 55 204.882.670 311.476.811

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA 
MAI MARE DE IA N

1 .împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat 
împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 +  1681 - 169)

57 56

2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 +  1622 +  1624 +  1625 +  

1627+1682 +  5191 +5192 +  5198}
58 57

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 59 58

4. Datorii comerciale -  furnizori (ct. 401 +  404 +  408) 60 59 21.846.239 21.402.231

5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 +  405) 61 60

6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 +1685 +  2691 +  451 * * * ) 62 61

7. Sume datorate entităţilor asociate si entităţilor controlate in comun 
(ct. 1663 +  1686 +  2692 +2693+ 453***)

63 62

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale 
(ct. 1623 +  1626 +  167 +  1687 +  2695 +  421 +  423 +  424 +  426 +  427 +  4281 +  

431 * * *  +  436*** +437*** +  4381 +  441 * * *  +  4423 +  4428*** +  444*** +  446*** +  

447*** +  4481 +  455 +  456*** +  4581+462+4661+ 473*** +  509 +  5186 +  5193 
+  5194 +  5195 +  5196 +  5197)

64 63 138 5.005.397

TOTAL (rd.56 la 63) 65 64 21.846.377 26.407.628

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajaţilor (ct. 1515+1517) 66 65

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 67 66

3. Alte provizioane (ct. 1511+1512 +  1513 +  1514+1518) 68 67

TOTAL (rd. 65 la 67) 69 68

1. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)(rd. 70+71) 70 69

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475 ) 71 70

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*) 72 71

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74) 73 72

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) 74 73

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*} 75 74

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi 
(ct. 478}(rd.76+77)

76 75

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*) 77 76

Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 478*) 78 77

Fond comercial negativ (ct.2075) 79 78

TOTAL (rd. 69 +  72 + 75 + 78) 80 79

J. CAPITAL Şl REZERVE

1. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 81 80 133.000.000 213.190.000
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2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 82 81 50.000.000 69.810.000

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 83 82

4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 84 83

5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031) 85 84

TOTAL (rd. 80 la 84) 86 85 183.000.000 283.000.000

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 87 86

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 88 87

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061) 89 88 26.168 194.743

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 90 89

3. Alte rezerve (ct. 1068) 91 90

TOTAL (rd. 88 la 90) 92 91 26.168 194.743

Acţiuni proprii (ct. 109) 93 92

Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 94 93

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 95 94

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) SOLD C (ct. 117) 96 95 278.617

SOLD D(ct. 117) 97 96 0

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR

SO LD C  (ct. 121) 98 97 36.293 1.764.398

SO LDDCct 121) 99 98 0 0

Repartizarea profitului (ct. 129) 100 99 26.168 168.575

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 
+97-98-99)

101 100 183,036.293 285.069.183

Patrimoniul public (ct. 1016) 102 101

Patrimoniul privat (ct. 1017) 2) 103 102

CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79) 104 103 183.036.293 285.069.183

Sum a  de  control FIO: 4267752584 / 8976461641.

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. 
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rândşi preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente 
contractelor de leasing financiar $1 altor contracte asimilate, precum $1 alte creanţe Imobilizate, scadente 
fntr-o perioadă mai mică de 12 luni.
2) Se va completa de către entităţile cărora le sunt Incidente prevederile Ordinului mlnrstrulul finanţelor 
publice şi al 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 şl completările ulterioare

ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele 

COSOCARiU ALEXANDRU-DAN

Numele si prenumele 

BRADIN MIHAELA MAGDALENA

Semnătura Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:
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CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
la data de 31.12.2019

Cod 20 - lei -

Denumirea indicatorilor

{formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

Nr.rd.
OMFP

nr.37Bl/
2019

Nr.
rd.

Exerciţiul financiar

2018 2019

A B 1 2

1. Cifra de afaceri netă {rd. 02+03-04+06) 01 01 2.786.297 47.291.719

Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02 0 2 2.786.297 34.418.687

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03 03 12.873.032

Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04 04

6 5

Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 05 06

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

SoldC 06 07 150.043

Sold D 07 08 0

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

08 09 48.598.209 71.832.729

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) 09 10

5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725) 10 11

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

11 1 2

7. Alte venituri din exploatare (ct.751 +758+7815) 12 13 16.089.405

-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584) 13 14

-din care, venituri dîn fondul comercial negativ (ct.7815) 14 15

VENITURI DIN EXPLOATARE -  TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13} 15 16 51.384.506 135.363.896

8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601 +602) 16 17 21.415.267 39.483.216

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 17 18 938.089 526.007

b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605) 18 19 136.999 352.876

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct,607) 19 20 12.181.378

Reduceri comerciale primite (ct. 609) 20 21 2.700 -37.644

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) 21 2 2 9.196.749 19.890.499

a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644) 22 23 8.966.361 19.808.749

b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646) 23 24 230.388 81.750

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale 
(rd. 26 -27 )

24 25 1.910.168 6.615.074

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818) 25 26 1,910.168 6.615.074

a.2) Venituri (ct.7813  + din ct.7818) 26 27

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) 27 28 975.769
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b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 +  din ct.6818) 28 29 975.769

b.2) Venituri (ct.754+7814 +  din ct.7818) 29 30

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37) ÎO 31 17.697.255 53.039.040

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

31 32 17.577.290 36.967.099

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

32 33 118.020 1.249.188

11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652) 33 34

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) 34 35

11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587) 35 36

11.6. Alte cheltuieli (ct,651 +  6581 +  6582 +  6583 +  6584 +  6588) 36 37 1.945 14.822.753

38

Ajustări privind provizioanele (rd.40 - 41) 37 39

-Cheltuieli {ct.6812) 38 40

-Venituri (ct.7812) 39 41

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

40 42 51.291.827 133.101.503

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profited. 16-42) 41 43 92.679 2.262.393

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

12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) 43 45

- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 44 46

13. Venituri din dobânzi (ct. 766) 45 <7 25.641 182

- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 46 48

14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) 47 49

15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) 48 50 4.598 26.702

- din care, venituri din alte Imobilizări financiare ( ct. 7615) 49 51

VENITURI FINANCIARE -  TOTAL (rd. 45+47+49+50) 50 52 30.239 26.884

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

51 53

-Cheltuieli (ct.686) 52 54

- Venituri (ct.786) S3 55

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 54 56

- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate 55 57

18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 56 58 1.431 12.411

CHELTUIELI FINANCIARE -  TOTAL (rd. 53+56+58) 57 59 1.431 12.411

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANC!AR(Ă):

- Profited. 52-59) 58 60 28.808 14.473

- Pierdere (rd. 59 - 52) 59 61 0 0
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VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) 60 62 51.414.745 135.390.780

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) 61 63 51.293.258 133.113.914

19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

- Profit (rd. 62-63) 62 64 121.487 2.276.866

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

20. Impozitul pe profit (ct.691) 64 66 85.194 512.468

21. Impozitul specific unor activităţi (ct. 695) 65 67

22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 66 68

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

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68) 67 69 36.293 1.764.398

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

Suma de control F20 : 1280165832/ 8976461641

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- se cuprind ţi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al 

contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".
La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)-în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri ţi contribuţii datorate în baza unor acte normative 

speciale" se evidenţiază cheltuielile reprezentând transferuri ţi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute 
de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele 

COSOCARIU ALEXANDRU-DAN

ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele 

BRADIN MIHAELA MAGDALENA

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019

^Od 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

1. Date privind rezultatul inregistrat
Nr.rd.
OMFP
nr.3781/
2019

Nr.
rd. Nr.unitati Sume

A B i 2

Unităţi care au inregistrat profit 01 01 i 1.764.398

Unităţi care au inregistrat pierdere 02 02

Unităţi care nu au inregistrat 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 23.640.273 2.094.765 21.545.508

Furnizori restanţi -  total (rd. 06 la 08) 05 05 23.640.273 2.094.765 21.545.508

- peste 30 de zile 06 06 2.168.426 2.021.794 146.632

- peste 90 de zile 07 07 21.471.847 72.971 21.398.876

- peste 1 an 08 08

Obligaţii restante fata de bugetul asigurărilor sociale -  
totai(rd.10la 14) 09 09

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

10 10

- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de 
sanatate

11 11

- contribuţia pentru pensia suplimentară 12 12

- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj 13 13

- alte datorii sociale 14 14

Obligaţii restante fata de bugetele fond urilor speciale si 
alte fonduri

15 15

Obligaţii restante fata de alţi creditori 16 16

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

17 17

- contribuţia asiguratorie pentru munca 18
17a

(301)

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele 
locale

19 18

III. Număr mediu de salariaţi Nr.
rd. 31.12.2018 31.12.2019

A B 1 2

Număr mediu de salariaţi 20 19 119 253

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

21 20 192 322

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

Nr.
rd. Sume (lei)

A B i

Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul 
public, primite 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



Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat 25 24
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Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) 26 25

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 27 26

- impozitul datorat la bugetul de stat 28 27

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale 
Uniunii Europene, din care: _____ _____  _________  ____

29 28

- impozitul datorat la bugetul de stat 30 29

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

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

- subvenţii aferente veniturilor, din care: 33 32

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

Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele 
comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:

35 34

- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat 36 35

- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 37 36

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

B

Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor 38 37 92.580

Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alţii decât salariaţii 39
37a

(302)

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de 
cercetare - dezvoltare **)

Nr.
rd. 31.12.2018 31.12.2019

A B 1 2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare: 40 38

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

- din fonduri publice 42 40

- din fonduri private 43 41

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

- cheltuieli curente 45 43

-cheltuieli de capital 46 44

VII. Cheltuieli de inovare * * * )
Nr.
rd. 31.12.2018 31.12.2019

A B 1 2
Cheltuieli de inovare 47 45

VIII. Alte informaţii Nr.
rd. 31.12.2018 31.12.2019

A B 1 2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale 
(ct. 4094), din care:

48

.1 ,
: 4 6  j

<- %
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente 

pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)
49

46a
(303)

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

50
46b
(304)

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale 
(ct. 4093), din care:

51

• • .-v
47 135.132 221.471

- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente 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)
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Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54) 54 48 15.991 16.222

Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de 
participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume 
brute (rd. 50 + 51+52 + 53)

55 49

- acţiuni necotate emise de rezidenţi 56 50

- părţi sociale emise de rezidenţi 57 51

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

- deţineri de cel puţin 10% 59
52a

(307)

- obligaţiuni emise de nerezidenti 60 53

Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56) 61 54 15.991 16.222

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

62 55 15.991 16.222

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

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 4.124.889 24.957.564

-creanţecomerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, 
avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru 
prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliaţi nerezidenţi şi alte 
conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi 
(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 +dinct.413 + dinct.418)

65 58

- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, 
avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru 
prestări de servicii acordate furnizorilor afiliaţi nerezidenţi şi aite 
conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din 
ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

66 58a
(308)

Creanţe neîncasate la termenul stabilit

(din ct. 4091 +  din ct. 4092 +  din ct. 411 +  din ct. 413)
67 59

Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate 
(ct. 425 +  4282)

68 60 11.918 0

Creanţe în legături 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 18.119.180 2.040.541

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

70 62 94.586 368.742

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

71 63 18.024.594 1.671.799

- subvenţii de incasat(ct.445) 72 64

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

- alte creanţe in legătură cu bugetul statul ui(ct.4482) 74 66
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate 
(ct.451), din care:

75 67

-creanţe cu entităţi afiliate nerezidente 
(din ct.451),din care:

76 68

- creanţe comerciale cu entităţi afiliate 
nerezidente (din ct. 451)

77 69

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul 

statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din 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
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Alte creanţe (ct. 453 +  456 +  4582 + 461+  4662 + 471 +  473), 
(rd.72 la 74)

79 71 50.220.604 69.857.919

-  decontări privind interesele de participare,decontări cu 
acţionarii/ asociaţii privind capitalul .decontări din 
operaţiuni in participate (ct.453+456+4582)

80 72 50.000.000 69.810.000

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

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

81 73 220.604 27.148

- 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 20.771

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care: 83 75

- de la nerezidenti 84 76

Dobânzi de încasat de la nerezidenţi (din ct. 4518 +  din ct. 

4538)
85

76a
(313)

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor 

economici * * * * )
86 77

Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 +  505 +  506 
+  507 +  din ct.508), (rd.79 la 82)

87 78

- acţiuni necotate emise de rezidenţi 88 79

-  părţi sociale emise de rezidenţi 89 80

- acţiuni emise de nerezidenti 90 81

- obligaţiuni emise de nerezidenti 91 82

Alte valori de încasat (ct. 5113 +  5114) 92 83

Casa în lei şi în valută (rd.85+86) 93 84 33.488 24.612

-în  lei (ct.5311) 94 85 33.488 24.426

-în valută (ct. 5314) 95 86 186

Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd.88+90) 96 87 4.376.964 19.572.219

- în lei (ct. 5121), din care: 97 88 4.376.521 19.571.747

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 98 89

-în valută (ct. 5124), din care: 99 90 443 472

- conturi curente în valută deschise la bănci 
nerezidente

100 91

Alte conturi curente la bănci şi acreditive, (rd.93+94) 101 92

- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de 
încasat, în lei (ct. 5112 +  d in ct. 5125 +  5411)

102 93

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

103 94

Datorii (rd. 96 + 99+102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 
116+119 + 122 +  128)

104 95 24.470.800 37.368.070

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de 
la instituţii financiare nerezidente pentru care durata 
contractului de credit este mai mica de 1 an)
(din ct. 519), (rd .97+98)

105 96

-în  lei m 97

-în  valută 107 98

Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de 
la instituţii financiare nerezidente pentru care durata 
contractului de credit este mai mare sau eaală cu 1 an) 
(dinct. 162), (rd. 100+101)

108 99

-în  lei 109 100
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- în valută 110 101

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 
1626 +  dinct. 1682}

in 102

Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 +1685 + 
1686+ 1687) (rd. 104+105)

112 103

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

113 104

-în valută 114 105

Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care: 115 106 138 5.397

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167} 116 107

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

117 108 22.382.516 30.155.358

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

118 109

- datorii comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, 
avansuri primite de la clienţi afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi 
asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din 
ct. 401 + din ct. 403 + din ct.404 + din ct. 405 + din ct. 408 + 
din ct.419)

119
109a
(309)

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

120 110 526.905 1.059.014

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul 
statului (Ct. 431 +436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 
+ 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)

121 111 1.561.241 1.148.301

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

122 112 1.140.105 847.595

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

123 113 386.213 258.568

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

124 114 34.923 42.138

- alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481) 125 115

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

126 1 1 6

-datorii cu entităţi afiliate nerezidente2) 

(din ct.451), din care:
127 1 1 7

- cu scadenţa iniţială mai mare de un an 128 118

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

129
118a
(310)

Sume datorate acţionarilor / asociaţilor (ct.455), din care: 130 119

- sume datorate acţionarilor / asociaţilor pers.fizice 131 120

- sume datorate acţionarilor / asociaţilor persjuridice 132 121

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

133 122 5.000.000

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

(ct.453+456+457+4581)

134 123

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si 
persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu 
instituţiile publice (instituţiile statului) 3)

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

135 124 5.000.000
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- subvenţii nereluate la venituri (din ct. 472) 136 125

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

137 126

- venituri în avans aferente activelor primite prin 

transfer de la clienţi (ct. 478)
138 127

Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care: 139 128

- către nerezidenţi 140 128a
(311}

Dobânzi de plătit către nerezidenţi 

(din ct. 4 5 1 8 + din ct. 4538)
141 128b

(314)

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii 

economici ****)
142 129

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: 143 130 133.000.000 213.190.000

- acţiuni cotate 4) 144 131

- acţiuni necotate 5) 145 132

- părţi sociale 146 133 133.000.000 213.190.000

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) 147 134

Brevete si licenţe (din ct.205) 148 135

IX. Informaţii privind cheltuielile cu 
colaboratorii

Nr.
rd. 31.12.2018 31.12.2019

A B 1 2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 149 136 526.169 635.874

X. Informaţii privind bunurile din domeniul 
public al statului

Nr.
rd. 31.12.2018 31.12.2019

A B 1 2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în 
administrare

150 137

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în 
concesiune

151 138

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 152 139

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

Nr.
rd. 31.12.2018 31.12.2019

A B 1 2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 6) 153 140

XII. Capital social vărsat
Nr.
rd. 31.12.2018 31.12.2019

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

A B Col.i Col.2 Col .3 Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 7j,

(id. 142 +  145 +  149 +  150 +  151 +  152)
154 141 133.000.000 X 213.190.000 X

- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144) 155 142

- deţinut de instituţii publice de subord. centrală 156 143

- deţinut de instituţii publice de subord. locală 157 144

- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care: 158 145 133.000.000 100,00 213.190.000 100,00

- cu capital integral de stat 159 146

- cu capital majoritar de stat 160 147

- cu capital minoritar de stat 161 148
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- deţinut d e  regii a u to n o m e 162 149

- deţinut d e  societăţi cu capital privat 163 150

- deţinut d e  persoane  fizice 164 151

- deţinut d e  a lte entităţi 165 152

Nr.
rd. Sume (lei)

A B 2018 2019

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat 
sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar 
de către companiile naţionale, societăţile naţionale, 
societăţile şi regiile autonome, din care:

766 153

- către instituţii publice centrale; 167 154

- către instituţii publice locale; 168 155

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

169 156

Nr.
rd. Sume (lei)

A B 2018 2019

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat 
sau local si virate In perioada de raportare din profitul 
companiilor naţionale, societăţilor naţionale, 
societăţilor şi al regiilor autonome, din care:

170 157

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

171 158

- către instituţii publice centrale 172 159

- către instituţii publice locale 173 160

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

174 161

- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare 
anterioare anului precedent, din care virate:

175 162

- către instituţii publice centrale 176 163

- către instituţii publice locale 177 164

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

178 165

XV. Dividende distribuite acţionarilor din 
profitul reportat

Nr.
rd. Sume (lei)

A B 2018 2019

Dividende distribuite acţionarilor în perioada de raportare 
din profitul reportat

179
165a
(312)

XVI. Repartizări interimare de dividende 
potrivit Legii nr. 163/2018

Nr.
rd. Sume (lei)

A B 2019

-dividendele interimare repartizate 8) 180
165b
(315)

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

Nr.
rd. Sume (lei)

A B 2018 2019
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Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la 
valoarea nominală], din care:

181 166

- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice 
afiliate

182 167

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

183 16S

- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice 
afiliate

184 169

XVIII. Venituri obţinute din activităţi agricole
* * # * * « )

Nr.
rd. Sume (lei)

A B 2018 2019

Venituri obţinute din activităţi agricole 185 170
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Calitatea

12— C O N T A B IL  SEF

S e m n ă tu ră _______________________________

Nr.de inregistrare in organ ism u l profesional: *) **) ***) ****) *****)

*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la 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 
încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întieţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data 
angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin 
legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea 
tehnologică şl 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 din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L  nr. 299/27.10.2012.
***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 
octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea 
statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria Ln r. 299/27.10.2012.
****) tn categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de 
Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.
*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 iit  c) şi d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare.
******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE)nr. 1307/2013 al 
Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şl 
de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, '(1)... veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea 
sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din 
Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şt 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 
produs agricol în sensul articolului 4  alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr, 1307/2013.
Orice alte venituri sunt considerate venituri din activităţi neagricole.
(2) în 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.) şl 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' şi 'datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct451)\
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) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al 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 şi completările ulterioare.
7) La secţiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 155 -165 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului 
social vărsat înscris Ia rd. 154.
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. 166.
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F40 - pag. 1

SITUAŢIA ACTIVELOR IMOBILIZATE 
la data de 31.12.2019

C o d  40 - lei -

Elemente de 
imobilizări

Nr.
id.

Valori brute

Sold
initial

Creşteri Red

Total

uceri

Din care: 
dezmembrări 

sl casari

Sold final 
(col.5=1-1-2-3)

A B 1 2 3 4 5

l.lmobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si 
cheltuieli de dezvoltare

01 185 X 185

Alte imobilizări 02 50.022 24.373 X 74.395

Avansuri acordate pentru 
imobilizări necorporale

03 X

Active necorporale de explorare 
si evaluare a resurselor minerale

04 X

TOTAL (rd. 01 la 04) 05 50.207 24.373 X 74.580

ll.lmobilizarl corporale

Terenuri 06 8.596.888 8.589.830 X 17.186.718

Construcţii 07 14.608.103 2.215.345 16.823.448

Instalaţii tehnice si maşini 08 39.936.974 12.154.986 16.118.890 35.973.070

Alte instalaţii, utilaje si mobilier 09 143.263 81.172 224.435

Investiţii imobiliare 10

Active corporale de explorare si 
evaluare a resurselor minerale

11

Active biologice productive 12

Imobilizări corporale in curs de 
execuţie

13

Investiţii imobiliare in curs de 
execuţie

14 64.625.863 72.033.419 136.659.282

Avansuri acordate pentru 
imobilizări corporale

15 135.132 3.368.988 3.282.649 221.471

TOTAL (rd. 06 la 15) 16 128.046.223 98.443.740 19.401.539 207.088.424

lll.lmobilizarl financiare 17 X

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 
(rd.05+16+17)

18 128.096.430 98.468.113 19.401.539 207.163.004
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SITUAŢIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizări
Nr.
rd.

Sold initial
Amortizare in cursul 

anului

Amortizare aferenta 
imobilizărilor scoase 

din evidenta

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

A B 6 7 8 9

Umobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si 
cheltuieli de dezvoltare

19 185 185

Alte imobilizări 20 41.746 20.723 62.469

Active necorporale de explorare 
si evaluare a resurselor minerale

21

TOTAL (rd.19+20+21) 22 41.931 20.723 62.654

ll.lmobilizari corporale

Terenuri 23

Construcţii 24 88.296 444.080 532.376

Instalaţii tehnice si maşini 25 1.792.707 5.834.501 1.371.389 6.255.819

Alte instalaţii futilaje si mobilier 26 55.946 73.228 129.174

Investiţii imobiliare 27

Active corporale de explorare si 
evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive 29

TOTAL (rd.23 la 29) 30 1.936.949 6.351.809 1.371.389 6.917.369

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30) 31 1.978.880 6.372.532 1.371.389 6.980.023



SITUAŢIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE
F40 - pag. 3

- lei -

Elemente de imobilizări Nr.
rd.

Sold initial
Ajustări constituite 

in cursul anului
Ajustări

reluate la venituri
Sold final 

(col. 13=10+11-12)

A B 10 11 12 13

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si 
cheltuieli de dezvoltare

32

Alte imobilizări 33

Active necorporale de explorare si 
evaluare a resurselor minerale

34

TOTAL (rd.32 la 34) 35

ll.lmobilizari corporale

Terenuri 36

Construcţii 37

Instalaţii tehnice si maşini 38

Alte instalaţii, utilaje si mobilier 39

Investiţii imobiliare 40

Active corporale de explorare si 
evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive 42

Imobilizări corporale in curs de 
execuţie

43

Investiţii imobiliare in curs de 
execuţie

44

TOTAL (rd. 36 la 44) 45

IlUmobilizari financiare 46

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

47

Suma de control F40 : 1409495730/8976461641

ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele 

COSOCARIU ALEXANDRU-DAN

Numele si prenumele 

BRADIN MIHAELA MAGDALENA

Semnătura
Calitatea
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ATENTIE!
Conform prevederilor pet 1,11 alin 4  din Anexa nr. 1 la OM FP nr. 3781/2019, 7n vederea depunerii situaţiilor financiare anuale aferente exerciţiului 

financiar 2019 in format hârtie şi in format electronic sau num ai in forma electronică, semnate cu certificat digital calificat, fişierul cu extensia zip va conţine si prima 
naaind din situaţiile financiare anuale listată cu ajutorul program ului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, semnată si scanată alb-nearu, lizibil".

Prevederi referitoare la obligaţiile operatorilor economici cu privire la întocmirea 
raportărilor anuale prevăzute de legea contabilităţii

A. întocmire raportări anuale

1. Situaţii financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilităţii:
•  termen de depunere -150  de zile de la încheierea exerciţiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilităţii:
•  termen de depunere -150  de zile de la încheierea exerciţiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
•  entităţi care depun raportări contabile anuale:

entităţile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin O M FP nr. 2.844/2016, 
cu modificările ţi completările ulterioare;
entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic;
subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European;
persoanele juridice aflate in lichidare, potrivit legii -  în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situaţii financiare anuale ţi raportări contabile anuale:
entităţile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, 
cu modificările ţi completările ulterioare; ţi
entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declaraţie de Inactivitate, potrivit art 36 alin. (2) din legea contabilităţii, depusă de entităţile care nu au desfăţurat activitate de la constituire până ia sfârşitul 
exerciţiului financiar de raportare:

•  termen de depunere -6 0  de zile de la încheierea exerciţiului financiar

B- Corectarea de erori cuprinse in situaţiile financiare anuale ţi raportările contabile anuale -  se poate efectua doar in condiţiile Procedurii de corectare a erorilor 
cuprinse în situaţiile financiare anuale ţi raportările contabile anuale depuse de operatorii economici ţi persoanele Juridice fără scop patrimonial, aprobată prin 
OMFP nr. 450/2016, cu modificările ţi completările ulterioare.

Erorile contabile, aţa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării 
acestora, nu poate fi depus un alt set de situaţii financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea 
contabilităţii

Ori de câte ori entitatea îţi alege un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OM FP nr. 4.160/2015 privind 
modificarea ţi completarea unor reglementări contabile.

în cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilităţii nu prevede depunerea vreunei însţiinţări In  acest sens.

Potrivit prevederilor art VI alin, (7) din ordinul menţionattn cazul în care entitatea îţi modifică data aleasă pentru întocmirea de situaţii financiare anuale astfel 

încât exerciţiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanţlere raportate începând cu următorul exerciţiu financiar 1 * încheiat se referă la 

data de 1 Ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri ţl cheltuieli corespund exerciţiului financiar curent 2\  respectiv exerciţiului financiar 
precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o  societate care a avut exerciţiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2020, 
aceasta tntocmeţte raportări contabile după cum urmează:

pentru 31 decembrie 2019 -  raportări contabile anuale; 
pentru 31 decembrie 2020 -situaţii financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acţionari/ asociat! -  se efectuează în contul 455 3) .Sume datorate acţlonarilor/asociaţilor".
In cazul în care împrumuturile sunt primite de la entităţi afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 .Decontări între entităţile afiliate'.

1) Acesta se referă la primul exerciţiu financiar pentru care situaţiile financiare anuale se reîntocmesc la nivelul unul an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exerciţiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanţlere cuprinse în situaţiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2020 se referă la data de 
1 ianuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2020, iar rulajele conturilor de venituri ţi cheltuieli corespund exerciţiului financiar curent (2020), respectiv exerciţiului 
financiar precedent celui de raportare (2019).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acţionari/asociaţl la 
dispoziţia entităţii, precum ţi dobânzile aferente, calculate în condiţiile legii, se înregistrează în contabilitate In conturi distincte (contul 4551 .Acţionari/ asociaţi - 
conturi curente', respectiv contul 4558 .Acţionari/ asociaţi - dobânzi la conturi curentei-
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HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

NR.t/18.05.2020

Societatea S.C, Algorithm Construcţii S3 S.R.L. din Bd. Basarabia nr. 256,, Corp CI, Sector 3, 
Bucureşti, inregistrata la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J4Q/8651/2017, avand CUI 37714360, 
legal si statutar constituita, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societăţile comerciale, 
republicata, cu toate modificările si completările ulterioare, a Actului Constitutiv ai societarii si a 
Regulamentului de Organizare si Funcţionare al Consiliului de Administraţie

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Cu 5 voturi din 5. Aprobarea bilanţului pe anul 2019, conform documentelor ataşate la mapa de 
şedinţă.

Art. 2. u 5 voturi din 5, Aprobarea contului de profit si pierderi pe anul 2019, conform documentelor 
ataşate la mapa de şedinţă.

PREŞEDINTE C.A.

futurţ-sti Rumania RC WO/865l/2o l >
I  mail QlfaefflalEOfUntncoiiiimaiiij I. IBANROf2ETRtRCifJt RT<>4>
Web wwwalgpriţhmtar structjljjro t o i  !.*■ „.

Dateie dumneavoastră personale sunt prelucrate da Algorithm Construcţii S3 in conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unul temei legai Justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată ji datată transmisă pe adresa Algorithm Construcţii S3.
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RAPORT DE ACTIVITATE 

al

CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL 

SOCIETĂŢII ALGORITHM CONSTRUCŢII S3 SRL 

pentru anul 2019

I. PREZENTARE GENERALĂ

1. Despre Societate

Societatea ALGORITHM CONSTRUCŢII S3 S.R.L. este persoană juridică română, înfiinţată 

de cobe Societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL în vederea realizării lucrărilor de 

intervenţie necesare pentru punerea în siguranţă, reabilitarea şi consolidarea monumentului istoric 

’’Hala Laminor”. Societatea Algorithm Residential S3 SRL a fost înfiinţată prin HCLS3 nr. 

97/29.03.2017 în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanţa 

corporativă a întreprinderilor publice cu modificările şi completările ulterioare, H.G.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, Art.37 Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

A lt 12.2 lit.k) din Actul constitutiv al Societăţii Administrare Active Sector 3 SRL.

Societatea ALGORITHM CONSTRUCŢH S3 SRL, a fost înfiinţata prin HCLS3 nr 223 din 

30.05.2017 şi funcţionează ca societate cu răspundere limitată.

Algorithm Construcţii S3
Bd. Basarabia, nr 256, Corp CI, Sector 3 
Bucureşti, Romania 
E mail: oiflcegacs3.ro 
Web: www.acs3.ro

Date Fiscale!
CIF 37714360
Uit jAfr/pr.*! '
IBAN RQ32BTRLRONCfiT0414912701 
Banca Transilvania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcţii S3 In  conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 tn
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fl dezvăluite unor terţi In baza unul temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
ăi Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată ţi datată transmisă pe adresa Algorithm Construcţii S3.

http://www.acs3.ro


Societatea ALGORITHM CONSTRUCŢII S3 S.R.L. are ca obiect principal de activitate 

Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale ţi nerezidentiale -  cod CAEN 4120. înfiinţarea 

societăţii are ca obiectiv realizarea lucrărilor de intervenţie necesare pentru punerea în siguranţă, 

reabilitarea şi consolidarea monumentului istoric “Hala Laminor”.

Obiectul de activitate al societăţii nu este limitat, acesta poate ii modificat sau completat Societatea 

poate desfăşura orice activităţi care sunt legate în mod direct sau indirect de obiectul principal de 

activitate sau de activitati secundare.

Prin HCL 223/30.05.2017, la înfiinţarea Societarii ALGORITHM CONSTRUCŢII S3 SRL, 

capitalul social total subscris şi vărsat de Asociatul Unic a fost de 8.000.000 Lei, aportat în 

numerar; capitalul social era divizat în 1600 părţi sociale, fiecare în valoare nominală de 5000 Lei, 

reprezentând 100% din capitalul social. Ulterior, au fost aprobate mai multe majorări ale 

capitalului social care s-au si realizat, după cum urmeaza:

- prin HCLS3 299/11.07.2017 - 15.000.000

- prin HCLS3 5/11.01.2018 - 60.000.000 lei,

- prin HCLS3 403/31.08.2018 - 50.000.000 lei

La acestea se adauga majorări aprobate, dar care nu s-au varsat integral pana la 31.12.2019, 

respectiv:

- HCLS3 586/19.12.2018 prin se aproba majorarea capitalului social al Societarii cu suma 

de 50.000.000 lei, din care s-a varsat pana la 31.12.2019, suma de 6.510.000 lei

- HCLS3 330/13.06.2019 prin care se aproba coopotarea unui nou asociat -  SD3 Salubritate 

si Deszăpezire -  si majorarea capitalului social tot cu suma de 50.000.000 lei, din care s-a 

varsat pana la 31.12,2019, suma de 13.300.000 lei.

- HCLS3 768/28.11.2019 prin care se aproba majorarea capitalului social al Societarii cu 

suma de 50.000.000 lei, din care s-a varsat pana la 31.12.2019 nevarsat pana la 31.12.2019.

Algorithm CorsUurtB S3 Data Fiscale:
Bd. Basarabia, nr 2SG, Corp CI, Sector 3 OF 37714360
fitxurcilj. NttlUM) RC140/8651/2017
r  V i t i i i S f i p u J . r p  IBAN R032BTRLRONCRT0414912701
W .ii Banca Transilvania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrata de Algorithm Construcţii S3 Tn conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 tn
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fl dezvăluite unor terţi în bate unul temei legal Justificat Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE679/2016, prlntr-o cerere scrisă, semnată fl datată transmisă pe adresa Algorithm Construcţii S3.



In urma cooptării unui nou asociat -  SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE, capitalul social 

este divizat in 42.638 de părţi sociale, fiecare în valoare nominală de 5.000 lei, vărsat în numerar 

de asociaţi, după cum urmează:

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. detine 35.298 parti sociale in valoare totala de

176.490.000 lei, representand 82,7853% din capitalul social total.

- SD3-SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. deţine 7.340 de parti sociale in 

valoare totala de 36.700.000 lei, representant 17,2147% din capitalul social total.

2. Conducerea Societăţii

Atribuţiile AGA sunt următoarele:

- hotărăşte modificarea Actului Constitutiv;

- hotărăşte schimbarea obiectului de activitate al Societăţii;

- hotărăşte majorarea sau reducerea capitalului social;

- hotărăşte asupra însuşirii rezultatelor anuale

- hotărăşte cu privire la fuzionarea, divizarea sau dizolvarea Societăţii;

numeşte, revocă şi descarcă de gestiune Administratorii şi acordă puterea de reprezentare 

oricărui reprezentant;

- examinează, aprobă şi modifică bilanţul şi contul de profit şi pierderi, după analizarea 

raportului Consiliului de Administraţie;

- aprobă programul de activitate şi bugetul Societăţii (inclusiv investiţiile şi finanţările), 

modifică planul de activitate şi bugetul şi stabileşte politia de preţuri (remuneraţia pentru 

activităţile Societăţii);

- numeşte cenzorii Societăţii, le stabileşte remuneraţia, îi descarcă de gestiune şi îi revocă;

- ia hotărâri cu privire la crearea şi desfiinţarea filialelor, reprezentanţelor, agenţiilor, punctelor 

de lucru şi a altor asemenea sedii secundare, dacă aceste hotărâri nu au fost stabilite prin bugtul 

Societăţii;
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- hotărăşte crearea de societăţi mixte cu terţe persoane fizice sau juridice, dacă astfel de hotărâri 

nu au fost stabilite prin bugetul Societăţii;

- ia hotărâri în ceea ce priveşte împrumuturile bancare şi acordarea de garanţii;

- sunt de competenta Adunării Generale a Asociaţilor aprobarea operaţiunilor juridice ale 

societăţii care depasesc valoarea de 100.000(unasutamii) Euro exclusiv TVA, valoare aferenta 

Secarei operaţiuni singular sau operaţiunii a cărei executare se desfasoara in mod succesiv;

- hotărăşte cu privire Ia acţionarea în justiţie a Administratorilor şi /sau a cenzorilor pentru 

pagube pricinuite Societăţii.

3 . Administrarea Societăţii

Societatea este administrată de un Consiliu de Administraţie format din 5 membrii, condus de un 

preşedinte care va coordona activitatea de administrare a societăţii.

Consiliul de Administraţie a fost numit prin Hotarare de Consiliul Local Sector 3 Bucureşti 

conform HCLS3 nr 586/27.11.2017. Urmare a acestei hotărâri, membrii numiţi au semnat 

contractele pentru preluarea mandatului în data de 5 decembrie 2017, pentru o perioada de 4 ani. 

Conform Actului Consitutiv, Consiliul de administraţie se întruneşte ori de cate ori este necesar, 

la sediul Societăţii sau la locul indicat în convocator. Consiliul de Administraţie este necesar să se 

întrunească cel puţin o dată pe lună în şedinţă în vederea exercitării atribuţiilor ce vizează:

- stabilirea nivelului de salarizare şi alte drepturi, în condiţiile legii, pentru personalul angajat;

- aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de posturi necesare to vederea bunei 

funcţionări a societăţii precum şi modificarea organigramei societăţii condiţionată de 

necesitatea restructurării societăţii;

- adoptarea Regulamentului de Ordine Interioară, precum şi a altor regulamente necesare în 

buna funcţionare a societăţii;

- aprobarea sancţiunilor pecuniare sau de alta natură pentru personalul angajat;
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- supunerea, în fiecare an, spre aprobare Adunării Generale a Asociaţilor, în termen de cel mult 

3 luni de la încheierea exerciţiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea 

societarii, precum si a proiectului de program de activitate şi a bugetului de venituri şi 

cheltuieli pe exerciţiul financiar următor;

- mutarea sediului social şi înfiinţarea /desfiinţarea de filiale şi sedii secundare-sucursale, 

reprezentanţe, agenţii, puncte de lucru sau alte asemenea unităţi fara personalitate juridică;

- sunt de competenta Consiliului de Administraţie aprobarea operaţiunilor juridice care 

depasesc valoarea de 10.000 (zecemii) Euro exclusiv TVA, in echivalent lei la cursul de 

schimb al BNR din data aprobării operaţiunii, valoare aferenta fiecărei operaţiuni singulare 

sau operaţiunii a cărei executare se desfasoara in mod succesiv;

- executarea oricăror alte actiutiuni date in competenta sa, de către Adunarea Generala a 

Asociaţilor.

Conducerea curentă a societăţii este asigurată de Preşedintele Consiliului de Administraţie. 

Preşedintele Consiliului de Administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare 

şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al societăţii, cu excepţia celor rezervate de lege. 

Preşedintele Consiliului de Administraţie va putea să încheie acte juridice în numele şi în contul 

societăţii, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să 

schimbe ori să constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul societăţii, în condiţiile prevăzute 

de Legea nr.31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor Legii 

nr.215/2001, precum şi a altor acte normative incidente.

Preşedintele Consiliului de Administraţie reprezintă societatea în raporturile cu terţii şi în 

justiţie.

Preşedintele Consiliului de Administraţie susţinut de Managerul Operaţional, Managerul de 

Proiect şi Managerul de Mecanizare, va asigura conducerea activităţii zilnice. Angajarea 

personalului se va face prin contract individual de muncă, cu respectarea prevederilor legislaţiei 

muncii în vigoare.
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Administratorul care într-o anumită operaţiune, direct sau indirect, are interese contrare 

celor ale societăţii, precum soţia, rudele sau afinii acestuia până la gradul al patrulea inclusiv, 

are obligaţia de a se abţine.

Preşedintele Consiliului de Administraţie are ca atribuţii principale următoarele :

- obligaţia de a îndeplini formalităţile necesare constituirii societăţii şi de a depune semnătura la 

registrul comerţului în cazul în care a fost desemnat reprezentant al societăţii;

- are obligaţia de a prelua şi păstra documentele privind constituirea societăţii;

- are obligaţia de a desfăşura toate operaţiunile cerute pentru îndeplinirea obiectului de activitate 

al societăţii;

- urmăreşte situaţia registrelor cerute de lege şi corecta lor ţinere, întocmirea situaţiilor financiare 

anuale, precum şi de a asigura respectarea legii la repartizarea profitului şi plata dividentelor;

- obligaţia de a îndeplini îndatoririle prevăzute de actul constitutiv şi de lege;

- aproba selectarea, angajarea şi concedierea, personalului salariat, cu respectarea prevederilor 

legislaţiei muncii şi a contractului colectiv de muncă;

- încheie actele juridice în numele societăţii comerciale, conform prevederilor legale;

- răspunde de respectarea disciplinei contractuale şi financiare;

- urmăreşte modul cum se respectă disciplina muncii în cadrul unităţii şi aproba măsuri de 

sancţionare, dacă este cazul;

- obligaţia de a lua parte la toate adunările societăţii, la consiliile de administraţie şi organe de 

conducere similare şi de a asigura informarea operativă a membrilor consiliului de administraţie 

asupra desfăşurării activităţii, dar şi modul cum sunt duse la îndeplinire hotărârile consiliului de 

administraţie;

- supervizează (organizează, coordonează şi îndrumă ) activitatea de pregătire şi urmărire a 

producţiei;

- analizează în cadrul societăţii propunerile de program făcute de compartimentele de specialitate, 

iar după aprobarea defalcării lor pe loturi de execuţie, răspunde de crearea condiţiilor de realizare;
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- ia măsurile necesare prin compartimentele de resort pe care le îndrumă şi le coordonează pentru 

realizarea ritmică a tuturor indicelor programaţi;

- aproba răspândirea şi introducerea tehnicii noi şi a metodelor avansate de lucru;

- îndrumă activitatea compartimentelor privind elaborarea programelor operative pe care le 

reprezintă spre aprobare Consiliului de Administraţie;

- aprobS/răspunde pentru elaborarea programelor de măsuri tehnico-organizatorice;

-aprobă si supraveghează modul de aplicare a normelor, normativelor, a prescripţiilor tehnice, 

tehnologice, metodice;

- urmăreşte exploatarea şi utilizarea parcului de utilaje, mijloace de transport, a instalaţiilor;

- urmăreşte aplicarea şi respectarea normelor de protecţie şi igiena muncii, prevenirea şi stingerea 

incendiilor;

- aprobă/răspunde de organizarea ştiinţifică a producţiei, elaborează studii privind organizarea 

procesului de producţie, a activităţilor auxiliare, perfecţonarea metodelor de muncă prin 

introducerea celor mai avansate forme de organizare, asigură extinderea şi generalizarea acestora;

- aproba/răspunde de luarea măsurilor necesare pentru îndeplinirea creşterii productivităţii muncii;

- răspunde de executarea lucrărilor în conformitate cu termenele stabilite şi indicii de calitate;

- asigura rezolvarea reclamaţiilor şi obiecţiunilor semnalate în procesele verbale de recepţie;

- organizează şi răspunde de activitatea biroului tehnic, studiază propunerile de invenţii şi 

raţionalizări şi ia măsuri de aplicare în producţie a acelora care sunt justificate din punct de vedere 

tehnico-economic;

- studiază şi ia măsuri pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, organizează şi urmăreşte 

întocmirea la timp a formelor pentru obţinerea finanţării investiţiilor, contractării lucrărilor şi 

asigurarea materialelor necesare investiţiilor.

II. EVOLUŢIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Algorithm Construcţii S3 Date Fiscale:
Bd. Basarabia, nr 256, Corp CI, Sector 3 QF 377H 360
fci.lLiii rŢlri, HpfriilY i Fl-L 1 / îf il 7

t i i i .h i  0 ll| t < *N S î III IBAN R032BTRLR0NCRT04149127M
Vdl'i': fi.it; Banca Transilvania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm construcţii S3 Tn conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 Tn
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi In baza unul temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE679/2016, pri ntr-o cerere scrisă, semnată $1 datată transmisă pe adresa Algorithm Construcţii S3.



ALGORITHM  C O N STRU CŢ II *3

§ 2 . s â
Â C  i^ F , i» r A 1!r -

I ISO tsooi 15.09001

în perioada ianuarie 2019 - decembrie 2019 Consiliul de Administraţie al SC Algorithm 

Construcţii S3 s-a întrunit în 27 şedinţe şi au fost luate 74 hotărâri de Consiliu Administraţie. 

Documentele cam au fost discutate, analizate, aprobate în cadrul şedinţelor au fost conform cu 

regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de Administraţie şi cu contractul de 

mandat.

Astfel printre principalele atribuţii ale Consiliului de Administraţie al Algorithm Construcţii S3 

conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare se enumeră:

a) stabilirea nivelului de salarizare şi alte drepturi, în condiţiile legii, pentru personalul 

angajat;

b) aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de posturi necesare în vederea bunei 

funcţioăari a societăţii precum şi modificarea organigramei societăţii condiţionată de 

necesitatea restructurării societăţii;

c) adoptarea Regulamentului de Ordine Interioară, precum şi a altor regulamente necesare în 

buna funcţionare a societăţii;

d) aprobarea sancţiunilor pecuniare sau de alta natură pentru personalul angajat;

e) supunerea, în fiecare an, spre aprobare Asociatului Unic, în termen de cel mult 3 luni de la 

încheierea exerciţiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societarii, 

precum si a proiectului de program de activitate şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pe 

exerciţiul financiar următor;

f) mutarea sediului social şi înfiinţarea /desfiinţarea de filiale şl sedii secundare-sucursale, 

reprezentanţe, agenţii, puncte de lucru sau alte asemenea unităţi fara personalitate juridică;

g) sunt de competenta Consiliului de Administraţie aprobarea operaţiunilor juridice care 

depasesc valoarea de 10.000 (zecemii) Euro exclusiv TVA, in echivalent lei la cursul de 

schimb al BNR din data aprobaţii operaţiunii, valoare aferenta fiecărei operaţiuni 

singulare sau operaţiunii a cărei executare se desfasoara in mod succesiv;
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h) executarea oricăror alte actiutiuni date in competenta sa, de către Adunarea Generala a 

Asociaţilor;

Prima hotărâre a Consiliului de Administraţie in anul 2019 a fost luată iu data de 16.01.2019.

HOTĂRÂREA Nr 1 din 16.01.2019

Aprobă prelungirea contractului cu SC STANCOR DISTRIBUŢIE SRL pentru furnizarea 

de echipamente pentru protecţia muncii şi materiale de construcţie, necesare activităţii 

zilnice din şantierul Hala Laminor.

HOTĂRÂREA Nr. 2 din 16.01.2019

Aprobă prelungirea contractului cu SC BRIFAST SRL pentru furnizarea de 

produse/materiale/echipament, necesare activităţii zilnice din şantierul Hala Laminor

HOTĂRÂREA Nr. 3 din 16.01.2019

Aprobă Încheierea unui contract cu SC AIC TRUCKS SRL Ui vederea achiziţiei unui număr 

de 5 dfe model MAN TGS 35400 şi 35440, necesare eficientizării lucrărilor la obiectivul Hala 

Laminor

HOTĂRÂREA Nr. 4 din 13.02.2019

Aprobă Încheierea unui contract cu WIRTGEN ROMÂNIA SRL în vederea achiziţiei unei 

instalaţii mobile de concasare cu impact KLEEMANN MOBIREX MR110Z EVO, necesare 

eficientizării lucrărilor la obiectivul Hala Laminor -

HOTĂRÂREA Nr. 5 din 13.02.2019
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Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societăţii 

Algorithm Construcţii S3 SRL conform cu cele menţionate mai jos:

Desfăşurarea exerciţiului financiar este condiţionată de respectarea unor norme de 

ordine publică instituite prin Ordonanţa nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare 

la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administraliv-teritoriale sunt 

acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, publicată 

în Monitorul Oficial la data de 29 August 2013, prin care se reglementează modal de 

adoptare al bugetului pentru anul financiar în curs.

Prin Ordonanţa nr. 26/2013 se stabilesc în mod expres regulile de funcţionare, inclusiv ale 

unei societăţi comerciale private, dar care este finanţată în totalitate de către o autoritate 

publică centrală sau locală. Astfel, flecare societate comercială cu capital majoritar de stat 

funcţionează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ 

teritorială care a dispus înfiinţarea acesteia.

Algorithm Construcţii S3 SRL este o societate care în desfăşurarea activităţii este 

ţinută de respectarea prevederilor Ordonanţei nr. 26/2013. Astfel, activitatea societăţii se 

desfăşoară în baza unui buget de venituri şc cheltuieli aprobat prin hotărâre a Consiliul 

Local ai Sectorului 3 Bucureşti.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 a fost conceput si pentru anii 2020 

si 2021, buget previzlonat1 , respectând structura si conceptul unui buget multianual. Din 

acest motiv bugetul de venituri si cheltuieli pe anuE 2019 a fost întocmit cu o deosebita 

rigurozitate in încercarea ca pe bazele lui sa se stabilească premisele unui echilibru financiar 

in anii 2020-2021. Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019 a fost Întocmit iu Ideea
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unei administrări cat mai eficiente a resurselor de care dispune S.C. ALGORITHM 

CONSTRUCTH S3 S.R.L.

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2019 s-a timit cont de prevederile 

următoarelor reglementari legislative:

1. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările si completările 

ulterioare;

2. Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, completata si modificata;

3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

4. Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările si completările 

ulterioare;

5. Ordonanţa nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor 

operatori economici la care statul sau unitatQe administrativ-teritoriale sunt 

acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participate majoritara;

6. Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a 

Întreprinderilor publice;
7. Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de 

venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia,

Bugetul general pentru anul 2019 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCŢII S3 S.R.L. 
a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările 

si completările ulterioare si a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi 
structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a 

acestuia.
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Astfel, bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. ALGORITHM 

CONSTRUCŢII S3 S.RX. se formează din următoarele:

L

Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 97.893,43 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2019 este:

A. Venituri din exploatare

B. Venituri financiare

97.839,43 mii lei, 

54,00 mii lei.

Veniturile din exploatare sunt structurate astfel

1. Venituri din producţia vanduta 

care
15.862,17 mii lei din

-Venituri din servicii prestate 

•Venituri din redevenţe şi chirii 

-Alte venituri

2. Venituri aferente costului producţiei hi curs de execuţie

3. Alte venituri din exploatare 

care

2.315,63 mii lei, 

8.913,64 mii lei, 

4.632,90 mii lei, 

79.552,94 mii lei, 

2,424,32 mii lei,din

-din vanzarea activelor si alte operaţii de capital 2.214,32 mii lei,

Algorithm Construcţii S3
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-alte venituri 210,00 mii lei.

Veniturile finandare sunt structurate astfel

1, Venituri finandare din diferente de curs 24,00

mii Id,

2. Venituri finandare din dobânzi 30,00 mii Id.

Venituri din expoarare preconizate vor fi realizate conform activitate piindpaia,cod 

CAEN 4120-Lucrari de construcţii a clădirilor rezidenţiale si nerezidentiale si vizeaza 

realizarea punerii in siguranţa a imobilului „BALA LAMINOR”. Precizam ca imobilul 
„HALA LAMINOR” se afla înscris in Lista Monumentelor Istorice prevăzută de Ordinul 

nr.2314/2004 si alte venituri din expoatare conform certificatului nr. 2293- CPR -0528 

privind producţia de -Agregate reciclate din beton,sort 0-63,

- Agregate reciclate din beton,sort 0-125.
De asemenea, preconizam ca nivelul veniturilor finandare vor fi in suma de 54,00 mii lei, 

structurate in venituri din diferente de curs valutar in suma de 24,00 mii lei si venituri din 

dobânzi in suma de 30,00 mii lei.

Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 97.591,46 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2019 este:

Wlrtirwwi»;i^h3 <P J u - v o lw l l i s m i
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A. Cheltuieli diu exploatare in suma de 97.251,46 mii lei,

B. Cheltuieli financiare 340,00 mii lei.

Structura cheltuielilor din exploatare:

ACheltuieli cu bunuri şi servicii in suma de 65.278,54 mii lei:

A l Cheltuieli privind stocurile in suma de 37.539,81 mii lei,din care:

a ) cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 36.129,81 mii lei,

din care: cheltuieli cu piesele de schimb in suma de 900,71 mii lei si cheltuieli cu 

combustibilul in suma de 2.808,00 mii iei.

b) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de
1170,00 mii lei

c) cheltuieli privind energia si apa in suma de 240,00 mii le i.
Cheltuielile cu materialele consumabile vizeaza realizarea punerii in siguranţa a 

imobilului „HALA LAMINOR”. Precizam ca imobilul „HALA LAMINOR” se 

afla înscris in Lista Monumentelor Istorice prevăzuta de Ordinul nr.2314/2004.

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terţi in suma de 2.258,35 mii lei din care:

- cheltuieli cu Întreţinerea si reparaţiile in suma de 124,14 mii lei,

- cheltuieli privind chiriile in suma de 1.952,17 mii lei,
- cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 182,04 mii.

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi iu suma de 25.480,38 mii lei, vizeaza 

- cheltuieli privind comisioane si onorarii 174,84 mi! Iei din care cheltuieli privind 

consultanta juridica in snma de 114,84 mii le i,

Algorithm Construcţii S3 Date Fiscale:
Bd. Basarabia, nr 256, Corp C I, Sector 3 CIF 37714360
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-cheltuieli de protocol in suma de 84,84 mii le i,

-cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in suma de 356,2 mii lei,

-cheltuieli de deplasare,detasare in suma de 331,22 mii lei,

- cheltuieli poştale si de telecomunicaţii in suma de 81,08 mii le i,,

-cheltuieli cu servicii bancare si asimilate In suma de 69,56 mii lei,

-alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 1.057,42 mii lei, si cuprind 

cheltuieli cu paza in suma de 988,20 mii Iei, cheltuieli privind Întreţinerea si 

funcţionarea tehnicii de calcul in suma de 14,72 mii lei,cheltuieli cu pregătirea 

profesionala in suma de 48,50 mii le i,cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile si alte 

anunţuri in suma de 6,00 mii Ici.
-alte cheltuieli in suma de 23.325,22 mii lei.

3.ChdtuieIi cu impozite, taxe şi vărsă minte asimilate in suma de 1.131,57 mii lei, din 

care:

a) Cheltuieli cu taxa de licenţa în suma de 20,00 mii lei;

b) Cheltuieli cu taxa de autorizare in suma de 443,00 mii Iei;
c) Cheltuieli cu taxa de mediu in suma de 25,00 mM iei;

d) Cheltuieli alte taxe si impozite in suma de 643,57 mii iei.

C. Cheltuieli de personal in suma de 20.750,74 mii lei.

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

a) Cheltuieli cu salariile de baza in suma 15.748,32 mii lei;
b) Sporuri,prime si alte bonificaţii aferente salariului de baza 3620,82 mii lei;

c) Cheltuieli sociale prevăzute la ar.25 di Legea nr.227/2015 140,00 mii lei;

d) Cheltuieli aferente consiliului de administraţie in suma de 946,42 mii lei;

d Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator in suma de 295,18 mii lei.
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In ceea ce priveşte fondul de salariu precizam ca sunt necesare pentru continuarea activitatii 

societăţii si sunt aferente unui număr de 300 angajaţi , conform organigrama si stat de 

funcţii. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale în vigoare avand in vedere 

OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor 

măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor 

termene.

Referitor ia cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si 

control» comisii si comitete -  adica pentru consiliul de administraţie precizam ca aceste 

cheltuieli sunt conform statutului societăţii si HCL S3 nr.452/29.09.2018.

Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii si 

consiliului de administraţie.

D.Alte cheltuieli de exploatare in suma de 10.090,61 mii le i,cuprind:

a) cheltuieli cu majorări şi penalităţi in suma de 75,00 mii lei,

b) cheltuieli privind activele imobilizate in suma de 1.831,20 mii lei
b) cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale in suma de 8.184,41 mii lei.

B.Structura cheltuielilor financiare:

B l. Cheltuieli privind dobânzile in soma de 320,00 mii lei,

B2. Cheltuieli privind diferentele de curs valutar in suma de 20,00 mii lei.

HOTĂRÂREA Nr. 6 din 13.02.2019
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Aprobă încheierea contractelor pentru prestare servicii manoperă; cofrare, armare, turnare 

beton, necesare eficientizării lucrărilor la obiectivul Hala Laminor.

HOTĂRÂREA Nr. 7 din 13.02.2019

Aprobă încheierea unui contract cu MAXMAKERS pentru prestări servicii de proiectare, 

consultanţă financiară, design ţi alte servicii complementare, în vederea dezvoltării unui 

complex de agrement.

HOTĂRÂREA Nr. S din 22.03,2019

Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societăţii 

Algorithm Construcţii S3 SRL conform cu cele menţionate mai jos:

Desfăşurarea exerciţiului financiar este condiţionată de respectarea unor norme de 

ordine publici instituite prin Ordonanţa nr. 26/2013privind întărirea disciplinei financiare 

la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt 

acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect oparticipaţie majoritară, publicată 

în Monitorul Oficial la data de 29 August 2013, prin care se reglementează modul de 

adoptare al bugetului pentru anal financiar în curs.

Prin Ordonanţa nr. 26/2013 se stabilesc în mod expres regulile de funcţionare, inclusiv ale 

unei societăţi comerciale private, dar care este finanţată în totalitate de către o autoritate 

publică centrali sau locală. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat 

funcţionează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ 

teritorială care a dispus înfiinţarea acesteia.
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Algorithm Construcţii S3 SRL este o societate care în desfăşurarea activităţii este 

ţinută de respectarea prevederilor Ordonanţei nr. 26/2013. Astfel, activitatea societăţii se 

desfăşoară în baza nnui buget de venituri şi cheltuieli aprobat prin hotărâre a Consiliul 

Local al Sectorului 3 Bucureşti.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 a fost conceput si pentru anii 2020 

si 2021, buget previzionat2 , respectând structura si conceptul unui buget multfanuai. Din 

acest motiv bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 a fost întocmit cu o deosebita 

rigurozitate in încercarea ca pe bazele Iui sa se stabilească premisele unui echilibru financiar 

in anii 2020-2021, Bugetul de Venituri si Cheltuirii pentru anul 2019 a fost întocmit in ideea 

unei administrări cat mai eficiente a resurselor de care dispune S.C. ALGORITHM 

CONSTRUCT!! S3 S.R.L.

In elaborarea bugetului de venituri sî cheltuieli al anului 2019 s-a tinut cont de prevederile 

următoarelor reglementari legislative:

8. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările si completările 

ulterioare;

9. Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, completata si modificata;

10. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

11. Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările si completările 

ulterioare;
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12. Ordonanţa nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor 

operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt 

acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participate majoritara;

13. Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a 

întreprinderilor publice;

14. Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de 

venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia,

15. Legea nr.50/2019 privind bugetului de stat pe anul 2019

Bugetul general pentru anul 2019 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCŢII S3 S.RX. 

a fost structurat conform Legii nr, 273/2006 privind finanţele publice locale cu modific&rile 

sl completările ulterioare si a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi 

structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a 

acestuia.

Astfel, bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. ALGORITHM 

CONSTRUCŢII S3 S.RX. se formează din următoarele:

I.

Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 97.893,43 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2019 este:

C. Venituri din exploatare

D. Venituri financiare

97.839,43 mii lei, 

54,00 mii lei.
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Veniturile din exploatare sunt structurate astfel

4. Venituri din producţia vanduta

care
15.862,17 mii lei din

2.315,63 mii lei, 

8.913,64 mii Iei, 

4.632,90 mii Iei, 

79.552,94 mii lei, 

2.424,32 mii lci,din

2.214,32 mii lei,

210,00 mii lei.

-Venituri din servicii prestate 

-Venituri din redevenţe şi chirii 

-Alte venituri

5. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie

6. Alte venituri din exploatare 

care

-din vanzarea activelor si alte operaţii de capital 

-alte venituri

Veniturile financiare sunt structurate astfel

3. Venituri financiare din diferente de curs 24,00
mii Iei,

4. Venituri financiare din dobânzi 30,00 mii lei.

Venituri din expoarare preconizate vor fi realizate conform activitate prindpaIa,cod 

CAEN 4120-Lucrari de construcţii a clădirilor rezidenţiale si nerezidentiale si vizează
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realizarea punerii in siguranţa a imobilului „HALA LAMINOR”. Precizam ca imobilul 

„HALA LAMINOR” se afla înscris în Lista Monumentelor Istorice prevăzută de Ordinul 

nr.2314/2004 si alte venituri din expoatare conform certificatului nr. 2293- CPR -0528 

privind producţia de -Agregate reciclate din beton,sort 0-63,

- Agregate reciclate din beton,sort 0-125.

De asemenea, preconizam ca nivelul veniturilor financiare vor fi in suma de 54,00 mii lei, 

structurate in venituri din diferente de curs valutar in suma de 24,00 mii lei si venituri din 

dobânzi in suma de 30,00 mii lei.

H.

Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 97.591,46 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2019 este:

B. Cheltuieli din exploatare in suma de 97.251,46 mii iei, 

B. Cheltuieli financiare 340,00 mii lei.

/

Structura cheltuielilor din exploatare:

AXheltoieli cu bunuri şi servicii in suma de 65.278,54 mii lei:

A l Cheltuieli privind stocurile in suma de 37.539,81 mii lei,din care:
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a ) cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 36.129,81 mii lei,

din care : cheltuieli cu piesele de schimb in suma de 900,71 mii lei si cheltuieli cu 

combustibilul in suma de 2.808,00 mii Iei.

b) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar In suma de

1170,00 mii lei

c) cheltuieli privind energia si apa in suma de 240,00 mii le i.
Cheltuielile cu materialele consumabile vizeaza realizarea punerii in siguranţa a 

imobilului „HALA LAMINOR”. Precizam ca imobilul „HALA LAMINOR” se 

afla înscris in Lista Monumentelor Istorice prevăzută de Ordinul nr.2314/2004.

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terţi in suma de 2.258,35 mii iei din care;

- cheltuieli cu Întreţinerea si reparaţiile In suma de 124,14 mii lei,

- cheltuieli privind chiriile in suma de 1.952,17 mii lei,
- cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 182,04 mii.

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi in suma de 25.480,38 mii lei, vizeaza

- cheltuieli privind comisioane si onorarii 174,84 mii lei din care cheltuieli privind 

consultanta juridica in suma de 114,84 mii le i,

-cheltuieli de protocol in suma de 84,84 mii le i,

-cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in suma de 356,2 mii tei,
-cheltuieli de deplasare,detaşare in suma de 331,22 mii lei,

- cheltuieli poştale si de telecomunicaţii in snma de 81,08 mii le i,,

-cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 69,56 mii lei,
-alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 1.057,42 mii lei, si cuprind 

cheltuieli cu paza in suma de 988,20 mii lei, cheltuieli privind Întreţinerea si 

funcţionarea tehnicii de calcul in suma de 14,72 mii lei,cheltuieli cu pregătirea
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profesionala in suma de 48,50 mii le i,cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile si alte 

anunţuri in suma de 6,00 mii lei.

-alte cheltuieli in suma de 23.325,22 mii lei.

B.Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăm iute asimilate in suma de 1.131,57 mii Iei, diu 

care:

e) Cheltuieli cu taxa de licenţa in suma de 20,00 mii lei;

f) Cheltuieli cu taxa de autorizare in suma de 443,00 mii lei;

g) Cheltuieli cu taxa de mediu In suma de 25,00 mii lei;

h) Cheltuieli alte taxe si impozite in suma de 643,57 mii lei.

C. Cheltuieli de personal in suma de 20.750,74 mii lei,

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

e) Cheltuieli cu salariile de baza in suma 15.748,32 mii lei;

0  Sporuri,prime si alte bonificaţii aferente salariului de baza 3620,82 mii lei;

g) Cheltuieli sociale prevăzute la ar.25 dl Legea nr.227/2015 140,00 mii lei;

h) Cheltuieli aferente consiliului de administraţie in suma de 946,42 mii lei;
d Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator in suma de 295,18 mii lei.

In ceea ce priveşte fondul de salariu precizam ca sunt necesare pentru continuarea actlvitatii 

societăţii si sunt aferente unui număr de 300 angajaţi, conform organigrama si stat de 

funcţii. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale in vigoare avand in vedere 

OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor 

măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor 

termene.
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Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si 

control, comisii si comitete -  adica pentru consiliul de administraţie precizam ca aceste 

cheltuieli sunt conform statutului societăţii si HCL S3 nr.452/29.09.2018.

Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii si 

consiliului de administraţie.

D.Alte cheltuieli de exploatare in suma de 10.090,61 mii le i,cuprind:

c) cheltuieli cu majoriri şi penalităţi in suma de 75,00 mii lei,

d) cheltuieli privind activele imobilizate in suma de 1.831,20 mii lei

b) cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale in suma de 8.184,41 mii lei. 
B.Structuracheltuielilor financiare:

B l. Cheltuieli privind dobânzile in suma de 320,00 mii lei,

B2. Cheltuieli privind diferentele de curs valutar in suma de 20,00 mii lei.

Având in vedere actele normative in vigoare, aplicabile societăţii S.C. ALGORITHM 

CONSTRUCTED S3 S R L . cat si necesitatea asigurării resurselor de finanţare, propunem 

adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. ALGORITHM CONSTRUCT'D S3
S.RX. pe anul 2019 si a anexelor acestuia.

HOTĂRÂREA Nr. 9 din 29.03.2019

Aprobi încheierea contractelor pentru achiziţii materiale şi instalare sistem hidroizolare 

jgheaburi, la un preţ maxim de 35 Euro/mp+TVA.
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Aprobă încheierea contractelor pentru încheierea contractelor pentru achiziţii materiale şi 

execuţie şi asamblare la sol structuri de rezistenţă la zona prăbuşită axe E-G/4-7, cu un preţ 
maxim de 1,95 eurc/kg.

HOTĂRÂREA Nr. 11 din 29.03.2019

Aprobă prelungirea contractului nr. 42/24.07.2017 cu PERI ROMÂNIA S.R.L.

HOTĂRÂREA Nr. 12 din 29.03.2019

Aprobă încheierea unui contract cu STEEL TRANSPORT&LOGIST1C SRL în vederea 

achMţiei de carcase pentru pereţi mulaţi

HOTĂRÂREA Nr. 13 din 29.03.2019

Aprobă încheierea contractelor pentru încheierea contractelor de execuţie a reţelei de 

canalizări exterioare la un preţ maxim de 1.200.000(lei Ură TVA).

HOTĂRÂREA Nr. 14 din 29.03.2019

Aprobă vânzarea imobilelor-teren şi construcţii din Bd. Basarabia nr. 256, Sector 3, la un 

preţ de 10.290.116,67 Lei la care se adaugă 19% TVA.

HOTĂRÂREA Nr. 15 din 09.04.2019
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Aprobarea bilanţului şi a contului de profit şi pierderi al Societăţii Algorithm Construcţii 

S3 SRL aferente anului 2018 cu următorii indicatori:

>  Venituri totale: 51.414.745 LEI
> Cheltuirii totale : 51.293.258 LEI

>  Profit brut : 121.487 LEI 

Impozitul pe profit: 85.194 LEI
>  Profitul n et: 36.293 LEI

La Întocmirea situaţiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilităţii 

nr. 82/1991, republicata, cu modificările si completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 

1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situaţiiie financiare anuale 

individuale f i situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările si completările 

ulterioare, precum si ale OMFP10/2019 - 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.

HOTĂRÂREA Nr. 16 din 09.04.2019

Aprobă raportul de activitate al societăţii Algorithm Construcţii S3 pentru anul 2018

Activitatea tuturor departamentelor şi compartimentelor funcţionale ale societăţii s-a 

desfăşurat In conformitate cu legislaţia în viigoare şi cu procedurile de lucru stabilite prin
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decizii interne. Au fost Îndeplinite conform reglementărilor toate solicitările venite din 

partea Asociatului Unic, iar prin colaborarea membrilor Consiliului de Administraţie cu 

Mangerii Departamentelor au fost respectate prevederile Actului Constitutiv şi ale 

Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare.

HOTĂRÂREA Nr. 17 din 09.04.2019

Aprobă raportul de activitate al Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm 

Construcţii S3 pentru anul 2018

Consilul de Administraţie al Societăţii Algorithm Construcţii S3 şi-a îndeplinit obligaţiile 

conform contractului de mandat şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare. în  

activitatea desfăşurată s-a ţinut cont de îndeplinirea şi respectarea indicatorilor de 

performanţă atât financiari cât şi nefinanciari :

1. Indicatorul pentru reducerea sărăciei şi includerea în forţa de muncă

2. Indicatorul dezvoltarea capacităţii angajaţilor

3. Indicatorul nivelul de implementare a strategiei de management al riscurilor

4. Indicatorul realizarea şi raportarea revizuirii la timp a managementului riscului

5. Indicatorul privind transparenţa şi comunicarea pentru imaginea companiei

6. Indicatorul privind respectarea procesului de guvemanţă corporativă

7. Solvabilitate

8. Viteza de rotaţie a creditelor -  furnizor
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HOTĂRÂREA Nr. 18 din 09.04.2019

Aprobă programul de activitate al societăţii Algorithm Construcţii S3 pentru anul 2019.

HOTĂRÂREA Nr. 19 din 09.04.2019

Aprobă raportul auditorului independent Tudor Ionescu în numele Interscope SRL.

Conform auditului financiar statutar au fost auditate situaţiile financiare anexate ale 

Societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL care cuprind bilanţul la data de 31 decembrie 2018, 

contul de profit şi pierdere pentru exerciţiul financiar încheiat.

HOTARAREA Nr. 20 din 25.04.2019

Aprobarea primei de Paşte în cuantumn de 300 lei net, acordată conform legislaţiei In 

vigoare, respective 150 lei neimpozabili şi 150 iei(netţ supuşi impozitării, pentru salariaţii 

activi ia data de 25.04.2019.

HOTARAREA Nr. 21 din 07.05.2019

Aprobarea indicatorilor de performanţă pentru semestrul I, anul 2019.

HOTĂRÂREA Nr. 22 din 07.05.2019

Aprobă încheierea contractelor pentru WPC decking la un preţ maximal de 50 Euro(plus 

TVA)/mp.
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HOTĂRÂREA Nr. 23 din 22.05.2019

Aprobi încheierea contractelor de realizare a protecţiei pardoselilor în subsol pentru 

sistemul OS8 la un preţ maxim de 18 euro/mp (fir i TVA) şi pentru OS13 la un preţ maxim 

de 30 euro/mp.

HOTĂRÂREA Nr. 24 din 22.0S.2019

Aprobi încheierea contractului cu SC CNTEGRISOFT SOLUTIONS S.R.L.

HOTARAREA Nr. 25 din 22.05.2019

Aprobare remuneraţie Consiliu de Administraţie, componenţi non-core business.

HOTARAREA Nr. 26 din 24,05.2019

Aprobi abrogarea Hotărârii Consiliului de Administraţie nr. 25 din 22.05.2019.

HOTARAREA Nr. 28 din 24.05.2019

Art. 1 Conform evoluţiei activităţilor companiei S.C. ALGORITHM CONSTRUCŢII S3
S.RX. se ratifică faptul c i exişti ca o pondere importantă în cifra de afaceri servicii de 

închiriere utilaje şi vânzare/cumpărare de produse secundare exploatării Halei Laminor şi 

nu numai, inclusiv şi prestarea de servicii cu scopul obţinerii profitabilităţii către companii 
care solicită serviciile oferite şi prestarea de servicii către companii din sectorul privat şi 

companii terţe care nu se află sub autoritatea tutelari a Consiliului Local al Primăriei 

Sectorului 3.

Art. 2 Aprobare actualizare plan de activitate conform situaţiei actuale a companiei
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HOTARAREA Nr, 29 din 24.05.2019

Aprobarea formulei de calcul pentru componenta variabilă rezultată din afaceri secundare 

desfăşurate cu companii care nu se află sub autoritatea tutelară a Consiliului Local al 
Primăriei Sector 3 astfel:

„Remuneraţia variabili bazată pe profitabilitatea din afaceri secundare = 30% * (Profit din 

afaceri secundare) = 30% * (Cifra de afaceri generată din afaceri secundare -  Total cheltuieli 

generate din afaceri secundare)”

HOTARAREA Nr, 30 din 24.05.2019

Aprobă majorarea capitalului social al societăţii Algorithm Construcţii S3 S.R.L, cu suma 

de 50.000.000 lei(cincfzecimilioanelel), necesară pentru continuarea lucrării “Punerea în 

siguranţă a construcţiei Hala Laminor, Fabrica de Ţevi Republica corpurile CI, C2, C3, C4, 
C5, C6 şi C61, restaurare, conservare şi construire parcare subterană cu circulaţiile aferente 

în subsolul Halei, imobil situat în Bd. Basarabia nr. 256, Sector 3W, conform autorizaţiei de 

construire nr. 543/26.10.2018, având la bază Hotărâera Consiliului Local nr. 589 din
19.12.2018.

HOTARAREA Nr. 31 din 19.06.2019

Art. 1 Aprobă revizuirea componentei variabile a remuneraţiei membrilor Consiliului de 

Administraţie al societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL prin adaugarea componentei 

aferente afacerilor secundare, in condiţiile îndeplinirii indicatorilor cheie de performanta 

pentru anul 2018.

A rt 2 Abrogare formula calcul aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 

29 din data de 24.05.2019.
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HOTARAREA Nr. 32 din 19.06.2019

Aprobă continuarea contractului de închiriere MEM IMPEX şi încheierea unui nou 

contract cadru, livrarea urmând a se face etapizat, pe bază de comenzi ferme ale 

cumpărătorului acceptate de către vânzător, iar preţul mărfurilor se va stabili prin 

negociere între părţi, anterior fiecărei livrări în urna unei analize comparative a pieţei.

HOTARAREA Nr. 33 din 19.06.2019

Aprobă continuarea contractului cu NRG TOOLS QUALITY SRL pentru furnizarea de 

produse/materiale, necesare activităţii zilnice din şantierul Hala Laminor.

HOTARAREA Nr. 34 din 19.06.2019

Aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019, astfel;

Bugetul general rectificat pentru anul 2019 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCTH 

S3 S.K.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind Sn&ntele publice locale cu 

modificările si completările ulterioare st a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea 

formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de 

fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2019 al S.C. ALGORITHM 

CONSTRUCŢII S3 S.RX. se formează din următoarele:

I.
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Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta cresc fata de ultimul buget de 

venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de ia suma de 97.893,43 mii lei 

la suma de 175.788,65 mii lei respectiv cu suma de 77.895,22 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2019 este:

E, Venituri din exploatare 175.614,65 mii lei,

F. Venituri financiare 174,00 mii lei.

Veniturile din exploatare sunt structurate astfel

7. Venituri din producţia vandutn 

care

40.837,47 mii lei din

.Venituri din servirii prestate 27.290,93 mii

lei, cresc tata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 

nr.194/28.03.2019 de la suma de 2.315,63 mii lei la suma de 27.290,93 mii lei respectiv cu 

suma de 24.975,30 mii lei.

-Venituri din redevenţe şi chirii 8.913,64 mii lei,

-Alte venituri 4.632,90 mii lei,

-Venituri din vanzarea mărfurilor 22.964,04 mii Iei,

cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 

de la suma de 0 mii Iei la suma de 22.964,04 mii lei respectiv cu suma de 22.964,04 mii lei.
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8. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie 89.552,94 mii lei, cresc 

fota de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 

de la suma de 79.552,94 mii lei la suma de 89.552,94 mii lei respectiv cu suma de 

10.000,00 mii lei.

9. Alte venituri din exploatare 22.260,20 mii lei,din
care

10. -din vanzarea activelor si alte operaţii de capital 22.050,20 mii Iei,

cresc fota de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 

nr.194/28.03.2019 de la suma de 2.214,32 mii lei la suma de 22.050,20 mii lei respectiv 

cu suma de 19.835,88 mii lei.

-alte venituri 210,00 mii lei.

Veniturile financiare sunt structurate astfel

5. Venituri financiare din diferente de curs 24,00
mii lei,

6. Venituri financiare din dobânzi 30,00 mii lei,

11. Alte venituri financiare 120,00 mii lei,

cresc fota de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3

Web: www.acs3.ro Banca Transilvania
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nr.194/28.03.2019 de la suma de 0 mii lei la suma de 120,00 mii lei respectiv cu suma 

de 120,00 mii lei.

Venituri din expoarare preconizate vor fl realizate conform activitate principala,cod 

CAEN 4120-Lucrari de construcţii a clădirilor rezidenţiale si nerezidentiale si vizeaza 

realizarea punerii in siguranţa a imobilului „HALA LAMINOR”. Precizam ca imobilul 

„HALA LAMINOR” se afla înscris in Lista Monumentelor Istorice prevăzută de Ordinul 

nr.2314/2004 si alte venituri din expoatare conform certificatului nr. 2293- CPR -0528 

privind producţia de -Agregate reciclate din beton,sort 0-63,
- Agregate reciclate din beton,sort 0-125.

H.

12. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma 167.905,31 de mii lei, 

cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 

nr.194/28.03.2019 de la suma de 97.591,46 mii lei la suma de 167.905,31 mii lei 
respectiv cu suma de 70313,85 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2019 este:

A .  Cheltuieli din exploatare in suma de 167.502,41 miî lei, cresc fata de ultimul buget 

de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de
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97.251,46 mii ld  la suma de 167.502,41 mii ld  respectiv eu suma de 70.250,95 mii 

lei.

B. Cheltuieli financiare 402,90 mii lei. cresc fata de ultimul buget de venituri si 

cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 340,00 mii lei la 

suma de 402,90 mii ld  respectiv cu suma de 62,90 mii ld.

Structura cheltuielilor din exploatare:

A.Cheltuieli cu bunuri şi servicii in suma de 122.063,88 mii lei cresc fata de ultimul buget 
de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 65.278,54 

mii ld  la suma de 122.063,88 mii ld  respectiv cu suma de 56.785,34 mii lei.:

A l Cheltuieli privind stocurile in suma de 81.815,77 mii lei, cresc fata de ultimul 

buget de venituri si chdtuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma 

de 37.539,81 mii ld  la suma de 81.815,77 mii ld  respectiv cu suma de 44.275,96 

mii ld  din care:

a ) cheltuieli cu materialde consumabile in suma de 58.074,47 mii lei, cresc fata 

de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 

de la suma de 36.129,81 mii lei la suma de 58.074,47 mii lei respectiv cu suma de 

21.944,66 mii lei din care: cheltuieli cu piesele de schimb in suma de 3.081,18 mii 

ld  si cheltuieli cu combustibilul in suma de 5.130,15 mii lei.

b) chdtuieli privind materialde de natura obiectelor de inventar in suma de 

1.825,50 mii ld , cresc fota de ultimul buget de venituri si chdtuieli aprobat prin 

HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 1.170,00 mii ld  la suma de 1.825,50 mii 

Iei respectiv cu suma de 655,50 mii ld  l
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c) cheltuieli privind energia si apa in suma de 662,84 mii Iei, cresc fata de ultimul 

buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma 

de 240,00 mii Ici la suma de 662,84 mii lei respectiv cu suma de 422,84 mii lei,

d) cheltuieli privind mărfurile 21.252,96 mii lei, cresc fota de ultimul buget de 

venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 0 mii 

lei la suma de 21.252,96 mii lei respectiv cu suma de 21.252,96 mii lei.

Cheltuielile cu materialele consumabile vizeaza realizarea punerii in siguranţa a 

imobilului „HALA LAMINOR”. Precizam ca imobilul „HALA LAMINOR” se 

afla înscris in Lista Monumentelor Istorice prevăzută de Ordinul nr.2314/2004.

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terţi in suma de 4.715,57 mii lei cresc fata 

de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de 

la suma de 2.258,35 mii lei Ia suma de 4.715,57 mii lei respectiv cu suma de 2.457,22 

mii lei din care:
- cheltuieli cu întreţinerea si reparaţiile in suma de 698,96 mii lei,

- cheltuieli privind chiriile in suma de 3.765,25 mii lei,
- cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 251,36 mii.

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi in suma de 35.532,54 m i ie i,cresc fata 

de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de 

la suma de 25.480,38 mii lei ia suma de 35.532,54 mii lei respectiv cu suma de 

10.052,16 mii lei vizeaza
- cheltuieli privind comisioane si onorarii 224,84 mii lei din care cheltuieli privind 

consultanta juridica in suma de 164,84 mii ie i,
-cheltuieli de protocol in suma de 84,84 mii le i,

-cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in suma de 408,36 mii iei,
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-cheltuieli de deplasare,detasare in suma de 331,22 mii Iei,

- cheltuieli poştale si de telecomunicaţii in suma de 81,08 mii le i,,

-cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 69,56 mii lei,

-alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 1357,42 mii lei, si cuprind 

cheltuieli cu paza in suma de 1.288,20 mii lei, cheltuieli privind întreţinerea si 

funcţionarea tehnicii de calcul in suma de 14,72 mii lei,chdtuirii cu pregătirea 

profesionala In suma de 48,50 mii lei «cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile si alte 

anunţuri in suma de 6,00 mii lei.
-alte cheltuieli in suma de 32.975,22 mii le i,cresc fata de ultimul buget de venituri si 

cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 23.325,22 mii Iei la 

suma de 32.975,22 mii Iei respectiv cu suma de 9.650 mii lei.

B . Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate in suma de 1.131,57 mii lei, din 

care:
i) Cheltuirii cu taxa de licenţa in suma de 20,00 mii lei;
j) Cheltuirii cu taxa de autorizare in suma de 443,00 mii lei;

k) Cheltuieli cu taxa de mediu in suma de 25,00 mii lei;

l) Cheltuirii alte taxe si impozite in suma de 643,57 mii lri.

C. Cheltuieli de personal in suma de 25.197,12 mii lei,cresc fata de ultimul buget de 

venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 20.750,74 

mii lri la suma de 25.197,12 mii lei respectiv cu suma de 4.446,38 mii Iei.

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

i) Cheltuieli cu salariile de baza in suma 20.069,88 mii lei,cresc fata de ultimul 

buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la
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ALGORITHM CONSTRUCŢII S 3

suma de 15.748,32 mii lei la suma de 20.069,88 mii lei respectiv cu suma de 

4.321,56 mii lei;

j) Sporuri,prime si alte bonificaţii aferente salariului de baza 3620,82 mii lei;

k) Cheltuieli sociale prevăzute la ar.25 di Legea nr.227/2015 140,00 mii lei;

l) Cheltuieli aferente consiliului de administraţie in suma de 946,42 mii lei;

m) Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator in suma de 420,00 mii Iei,cresc 

fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 

nr.194/28.03.2019 de la suma de 295,18 mii ld  la suma de 420,00 mii lei 

respectiv cu suma de 124,82 mii lei;

In ceea ce priveşte fondul de salariu precizam ca sunt necesare pentru continuarea activitatii 

societăţii si sunt aferente unui număr de 500 angajaţi, conform organigrama si stat de 

funcţii. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale in vigoare avund in vedere 

OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor 

măsuri fîscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor 

termene.

Referitor Ia cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si 

control, comisi! si comitete -  a d i c a  pentru consiliul de administraţie precizam ca aceste 

chdtuieli sunt conform statutului societăţii si HCL S3 nr.452/29.09.2018.

Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii si 

consiliului de administraţie.

D.Alte chdtuieli de exploatare in suma de 19.109,84mii ld ,cresc fata de ultimul buget 
de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de
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10.090,61 mii lei la suma de 19.109,84mii Iei respectiv cu suma de 9.019,23 mii 

lei,cupriuâ:

e) cheltuieli cu majorări şi penalităţi in suma de 75,00 mii lei,
f) cheltuieli privind activele imobilizate in suma de 9.835,88 mii lei,cresc fata de 

ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de 

la suma de 1.831,20 mii ld  la suma de 9.835,88 mii lei respectiv cu suma de 

9.198,96 mii ld;

g) cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale in suma de 8.184,41 mii lei, 

cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 

nr.194/28.03.2019 de la suma de 8.184,41 mii lei la suma de 9.198,96 mii ld  

respectiv cu suma de 1.014,55 mii ld .

B.Structura cheltuielilor financiare :

B l. Cheltuieli privind dobânzile in suma de 320,00 mii Iei,

B2. Chdtuieli privind diferentele de curs valutar in suma de 20,00 mii Iei,

B3. Alte cheltuieli finandare 62,90 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si 
cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 0 mii lei la suma de 62,90 

mii ld  respectiv cu suma de 92,90 mii lei

HOTARAREA Nr. 35 din 19.06.2019

Aprobă î&chderea contractelor de achiziţie balast la un preţ maximal de 55 ron/mc + TVA 

şi betonul con casat la un preţ maximal de de 55 ron/mc+TVA.
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HOTARAREA Nr. 36 din 19.06.2019

Aprobă încheierea contractelor de realizare a pereţilor mulaţi la un preţ maximal de 55 

EURO/MP + TVA si a piloţilor forat! la un preţ maximal de 50 EURO/metru liniar + TVA, 

0  600.

HOTARAREA Nr. 37 din 19.06.2019

Aprobă continuarea colaborării în vederea încheierii contractelor de achiziţie cu SC 

ROBERT ŞI M1REL TRANS S.RX pentru achiziţionarea utilajelor necesare activităţilor 

societăţii Algorithm Construcţii S3 S.RX.

HOTARAREA Nr. 38 din 27.06.2019

Aprobarea încheierii unul nou contract cu Urma SC TOCARI&CO S.RL.

HOTARAREA Nr. 39 din 27.06.2019

Aprobarea încheierii unui contract cu firma SC DARGOV S U I .

HOTARAREA Nr. 40 din 27.06.2019

Asigurarea cadrului necesar pentru acordarea in continuare ca si avantaj in natura sub 

forma de masa calda, pentru fiecare salariat al societăţii, încadrat cu cotnract de munca 

de minim 4 ore pe zi.

HOTARAREA Nr. 41 din 27.06.2019

Aprobarea încheierii unui contract cu firma SC GRĂDINARÎU IMPORT XPORT S.R.L.
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HOTARAREA Nr, 42 din 10.07.2019

Aprobarea operaţiunilor juridice a căror valoare depăşeşte suma de 10.000 Euro fora TVA, 

ce urmeaza a fi efectuate de către Algorithm Construcţii S3 S.R.L., conform documentelor 

ataşate la mapa de şedinţa.

HOTARAREA Nr. 43 din 10.07.2019

Avizează si adopta solicitarea aprobării de către Consiliul Local al Sectorului 3 a realizării 

operaţiunilor juridice cu valoare mai mare de 100.000 Euro exclusiv TVA -  contracte si plaţi 

-  pentru asigurarea soluţiei imediate provizorii de furnizare energie electrica, realizarea 

lucrării de racordare si furnizarea ulterioara a energiei electrice permanent^ conform 

documentelor ataşate ia mapa de şedinţa.

HOTARAREA Nr. 44 din 10.07.2019

Avizează si adopta solicitarea aprobării de către Consiliul Local al Sectorului 3 a continuării 
colaborării cu S.C. AXEL&CO S.R.L. pentru furnizare cărămidă, conform documentelor 

ataşate la mapa de şedinţa.

HOTARAREA Nr. 45 din 10.07.2019

Avizează si adopta solicitarea aprobării de către Consiliul Local al Sectorului 3 a continuării 

colaborării cu S.C. VECTRUM SOLUTIONS S.R.L. pentru furnizare si montaj pereţi gips 

carton si blocheti ipsos, rezistenţi la foc 180 minute, conform documentelor ataşate la mapa 

de şedinţa.

HOTARAREA Nr. 46 din 10.07.2019
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Avizează si adopta solicitarea aprobării de către Consiliul Local al Sectorului 3 a continuării 

colaborării cu S.C. UNIREA HYPERMARKET CENTER S.RJL pentru închiriere teren si 

paza bunuri mobile pentru parc thematic, conform documentelor prezentate in şedinţa.

HOTARAREA Nr. 47 din 10.07.2019

Aprobarea situaţie! indicatorilor de performanta ai membrilor CA realizaţi la data de 

31.12.2016, conform documentelor ataşate la mapa de şedinţa.

HOTARAREA Nr. 48 din 26.07.2019

Avizarea actualizării Actului Constitutiv al societăţii, în sensul modificării Literei m) de la 

alin. 12.2 Asociatul Unic are următoarele atribuţii principale din cadrul art 12 PUTERILE 

ŞI ATRIBUTELE ASOCIATULUI UNIC din CAPITOLUL IV: CONDUCEREA 

SOCIETĂŢII, care va avea următorul conţinut:

” m) hotărăşte asupra investiţiilor importante ale societăţii care depăşesc valoarea de 100.000 

(una sută mii) EURO exclusiv T.V.A., pentru fiecare investiţie sau toate investiţiile in cursul 

unui an, daca acestea nu au fost prevăzute si aprobate in prealabil in bugetul de venituri si 

cheltuieli si implicit in planul de Investiţii.”

HOTARAREA Nr. 49 din 26.07.2019

Aprobarea realizării operaţiunilor juridice care depăşesc valoarea de 10.000 Euro fără 

TVA conform listei prezentate în Anexa £a prezenta şi implementarea de către Preşedintele 

Consiliului de Administraţie, in sensul continuării cadrului contractual existent, respectiv 

încheierea de contracte, după caz, precum şi/sau emiterea de comenzi, şi realizarea plăţilor 

în conformitate cu acestea, în scopul asigurării bunei desfăşurări a activităţii societăţii.

HOTARAREA Nr. 50 din 26.07.2019
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*-***t»^
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcţii S3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în
scopul îndepliniri) atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unul temei legal Justificat Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată $1 datată transmisă pe adresa Algorithm Construcţii S3.

Date Fiscale:
CIF 37714360
i!'. I4ÎJ.'K ÎÎ1/Ii;
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Aprobarea vanzarii de utilaje din patrimoniul societăţii către Direcţia Generală de 

Salubritate Sector 3, conform Ofertei de preţ, si asigurarea implementării masurilor dispuse 

prin grija Preşedintelui Consiliului de Administraţie.

HOTARAREA Nr. 42 din 10.07.2019

Aprobarea operaţiunilor juridice a căror valoare depăşeşte suma de 10.000 Euro fără TVA, 
ce urmează a fi effectuate de către Algorithm Construcţii S3 S.R.L., conform documentelor 

ataşate la mapa de şedinţă.

HOTARAREA Nr. 43 din 10.07.2019

Avizează şi adoptă solicitam- aprobării de către Consiliul Local al Sectorului 3 a realizării 

operaţiunilor juridice cu valoare mai mere de 100.000 Euro exclusiv TVA -  contracte şi plăţi 
-  pentru asigurarea soluţiei imediate provizorii de furnizare energie electrică, realizarea 

lucrării de racordare şi furnizarea ulterioară a energiei electrice permanent, conform 

documentelor ataşate la mapa de şedinţă.

HOTARAREA Nr. 44 din 10.07.2019

Avizează şi adoptă solicitarea aprobării de către Consiliul Local al Sectorului 3 a continuării 
colaborării cu SC AXEL&CO S.RX. pentru furnizare cărămidă, conform documentelor 

ataşate Ia mapa de şedinţă.

Algorithm Contract îi S3
l i f ! »t u* CT A.--. C 7*

hltLT 'H ii, l'U rnJ 'J  I

Date Fiscale:
CIF 37714360
Rf -ID/HSTi.'}

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorfthm Construcţii S3 tn conformitate cu Regulamentul Uniuni) Europene 679/2016 Tn
scopul îndeplinirii atribuţiilor lagale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi tn baza unul temei legal Justificat. V i puteţi exercita drepturile prevăzute
tn Regulamentul UE679/2016, prlntr-o cerere scrisă, semnată ţl datată transmisă pe adresa Algorithm Construcţii S3.
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HOTARAREA Nr. 45 din 10.07.2019

Avizează ţi adoptă solicitarea aprobării de către Consiliul Local al Sectorului 3 a continuării 

colaborării cu SC VECTRUM SOLUTIONS S.R.L. pentrn furnizare şi montaj pereţi gips 

carton şi blocheţi ipsos, rezistenţi la foc de 180 minute, conform documentelor ataşate la 

mapa de şedinţă.

HOTARAREA Nr. 46 din 10.07.2019

Avizează şi adoptă solicitarea aprobării de către Consiliul Local al Sectorului 3 a continuării 

colaborării cu SC UNIREA HYPERMARKET CENTER S.RX. pentru închiriere teren şi 

paza bunuri mobile pentru parc tematic, conform documentelor ataşate la mapa de şedinţă.

HOTARAREA Nr. 47 din 10.07.2019

Aprobarea situaţiei indicatorilor de performanţă ai membrilor CA realizaţi la data de

31.12.2018, conform documentelor ataşate la mapa de şedinţă.

HOTARAREA Nr. 48 din 26.07.2019

Avizarea actualizării Actului Constitutiv al societăţii, în sensul modificării Literei m) de la 

alin. 12.2. Asociatul Unic are următoarele atribuţii principale din cadrul art 12 PUTERILE 

ŞI ATRIBUŢIILE ASOCIATULUI UNIC din CAPITOLUL IV: CONDUCEREA 

SOCIETĂŢII, care va avea următorul conţinut:

Algorithm Construcţii S3 Date Fiscale:
Bd. Basarabia, nr 256, Corp Cl, Sector 3 ClF 37714360
ti,UN»Iff' fc.-m.ar* RCJ40/86S1/2017
f  * n . , n i  IBflNR032BTRLRONCRT0414912701
vinii ■ mnvjf. arţVre Banca Transilvania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcţii S3 In conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 673/2016 în
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fl dezvăluite unor terţi In baia unul temei legat Justificat V i puteţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE679/2016, prtrrtr-o cerere scrisă, semnată jl datată transmisă pe adresa Algorithm Construcţii S3.



“m) hotărăşte asupra investiţiilor importante ale societăţii care depăşesc valoarea de 100.000 

(unasut&mii) EURO exclusiv T.V.A., pentru fiecare investiţie sau toate investiţiile în cursul 

unni an, dacă acestea nu au fost prevăzute şi aprobate în prealabile în bugetul de venituri şi 

cheltuieli şi implicit în Planul de investiţii.”

HOTARAREA Nr. 49 din 26.07.2019

Aprobarea realizării operaţiunilor juridice care depăşesc valoarea de 10.000 Euro fără 

T.V.A. conform listei prezentate în Anexa la prezenta şi implemetarea de către Preşedintele 

Consiliului de Administraţie, în sensul continuării cadrului contractual existent, respectiv 

încheierea de contracte, după caz, precum şi/sau emiterea de comenzi şi realizarea plăţilor 

în conformitate cu acestea, în scopul asigurării bunei desfăşurări a activităţii societăţii.

HOTARAREA Nr. 50 din 26.07.2019

Aprobarea vânzării de utilaje din patrimoniul societăţii către Direcţia Generală de 

Salubritate Sector 3, conform Ofertei de preţ şi asigurarea implementării măsurilor dispuse 

prin grija Preşedintelui Consiliului de Administraţie.

HOTARAREA Nr. 51 din 26.07.2019

Adoptarea Raportului Consiliului de Administraţie aferent activităţii societăţii pentru 

semestrul 1/2019.

Algorithm Construcţii S3 Date Fiscale:
Bd. Basarabia, nr 256, Corp Cl, Sector 3 CJF 37714360
S u iu in U  RCJ40/8651/20J7
gwoH.aii«l!<r<sti?:iiii ilLMt
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Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcţii 53 in conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi tn baza unui temei legal justificat Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE679/2016, prlntr-o cerere scrisă, semnată ţi datată transmisă pe adresa Algorithm Construcţii S3.



HOTARAREA Nr. 52 din 19.08.2019

Aprobarea situaţiilor finandare semestriale, conform documentelor ataşate la mapa de 

şedinţă.

HOTARAREA Nr. S3 din 19.08.2019

Art.l Aprobarea modificării structurii organizatorice a societăţii, conform documentelor 

ataşate la mapa de şedinţă.

Art.2 Aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al societăţii, conform 

documentelor ataşate ia mapa de şedinţă.

HOTARAREA Nr. 54 din 30.08.2019

Aprobarea grild de salarizare a societăţii, conform documentelor ataşate la mapa de şedinţa.

HOTARAREA Nr. 55 din 30.08.2019

Aprobarea modificării si actualizării Regulamentului de Organizare si Funcţionare al 

Consiliului de Administraţie, conform documentelor ataşate la mapa de şedinţa.

HOTARAREA Nr. 56 din 30.08.2019

A rt 1. Numirea in funcţia de secretar al Consiliului de Administraţie a doamnei Ghiţă 

Andrada-EIena, pe perioadă nedeterminată.

Algorithm Construcţii S3 Date R scale;
Bd. Basarabia, nr 256, Corp C3, Sector 3 CIF 37714360
- |j, _ . (» |! . i, ,
E-mall: offlM£>aţs3.ro |BAll
Web: www.Bes3.ro h*--i i  ! nwiffre AU

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcţii S3 tn conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi tn baza unul temei legal Justificat Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
tn Regulamentul UE679/2016, prtntr-o cerere scrisă, semnată ţl datată transmisă pe adresa Algorithm Construcţii S3.

http://www.Bes3.ro
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A rt 2. Stabilirea remuneraţiei pentru Secretarul Consiliului de Administraţie la suma de 

700 lei net/lună şi încheierea actului adiţional la contractul individual de muncă pentru 

atribuţiile suplimentare, cu respectarea prvederilor legale în vigoare.

HOTARAREA Nr. 57 din 30.08.2019

Actualizarea listei de parteneri pentru care se aproba realizarea de operaţiuni juridice care 

depăşesc valoarea de 10.000 Euro, fără TVA

HOTARAREA Nr. 58 din 13.09.2019

Asigurarea cadrului necesar pentru acordarea in continuare ca si avantaj in natura sub 

forma de masa calda, pentru fiecare salariat al societăţii, incadrat cu contract de munca de 

minim 4 ore pe zi, conform documentelor ataşate la mapa de şedinţă.

HOTARAREA Nr. 59 din 27.09.2019

Transferarea sumelor între capitolele bugetare ca urmare a creşterii cheltuielilor aferente 

imobilizărilor cedate, conform documentelor ataşate Ia mapa de şedinţă.

HOTARAREA Nr. 60 din 03.10.2019

Aprobarea încheierii contractului de vânzare între Administrare Active Sector 3 SRL şi 

Algorithm Construcţii S3 SRL, având ca obiect vanzarea a 10 autobetoniere/ autoutilitare, 

conform documentelor ataşate la mapa de şedinţă.

Algorithm Contracts S3 Date Fi scafe:
Bd. Basarabia, nr 256, Corp Cl, Sector 3 CIF 37714360
Bucureşti, Romania II; raQ/fMSt&QI?
E-mall: officegacs3.ro *Q ® 2frT *ilSEnd î7 i*V3 l1 i?0;
Web: wwwjcs3.ro J jin a  T'aatflvSstl

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcţii S3 In conformitate ar Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 In
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fl dezvăluite unorterţi tn baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
In Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată sl datată transmisă pe adresa Algorithm Construcţii S3.



HOTARAREA Nr. 61 dig 03.10.2019

Aprobarea achiziţiei unui încărcător frontal pe senile, conform documentelor ataşate la 

mapa de şedinţă.

HOTARAREA Nr. 62 din 03.10.2019

Aprobarea achiziţiei unui excavator pe senile cu braţ lung de excavare 12-18m, conform 

documentelor ataşate la mapa de şedinţă.

HOTARAREA Nr. 63 din 23.10.2019

încheierea unui act adiţional la contractul de prestări servicii nr. 330/04.01.2019 cu S.C. 

OCTAGON FUNDAŢII SPECIALE S.RX. prin care se va modifica Cap. 9, art 9.1. după 

cum urmeaza: “Din sumele datorate cu titlul de preţ, Beneficiarul va retine Prestatorului un 

cuantum de 5% din contravaloarea fiecărei factnri fiscale cu titlul de garanţie de buna 

execuţie. Cuantumul garanţiei de buna execuţie va fi garantat de către prestator cu o poliţa 

de asigurare sau un alt instrument de garantare emise de către societatea Asigurare- 

Reasigurare City Insurance S.A.”

HOTARAREA Nr. 64 din 25.11.2019

încheierea contractelor de executare a lucrărilor de INSTALAŢII CANALIZARE 

EXTERIOARA la un preţ maxim de 199.648,33 Euro exclusiv TVA, conform documentelor 

ataşate la mapa de şedinţă.

felinii: pSltjQSaqiao itAW
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Algorithm Construcţii S3 Date Fiscale;
Bd. Basarabia, nr 2S6, Corp Cl, Sector 3 CIF 37714360

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcţii S3 tn conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 Tn
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fl dezvăluite unor terţi In baza unul temei legal justificat. VS puteţi exercita drepturile prevăzute
fn Regulamentul UE679/2016, prlntr-o cerere scrisS, semnată ţl datată transm is! pe adresa Algorithm Construcţii S3.



HOTARAREA Nr. 65 din 25.11.2019

încheierea contractelor de executare a lucrărilor de INSTALAŢIE MEDIE TENSIUNE 

PUTERE 6 MW la un preţ maxim de 320.146,70 EURO exclusiv TVA, conform 

documentelor ataşate la mapa de şedinţă.

HOTARAREA Nr. 66 din 25.11.2019

Majorarea investiţiei cu suma 40.000.000 Euro exclusiv TVA, suma necesară continuării 

lucrărilor la obiectivul „Hala Laminor, conform documentelor ataşate la mapa de şedinţă.

HOTARAREA Nr. 67 din 25.11.2019

încheierea contractelor de executare a lucrărilor de INSTALAŢH ELECTRICE la un preţ 
maxim de 481.413,54 EURO exclusiv TVA, conform documentelor ataşate la mapa de 

şedinţă.

HOTARAREA Nr. 68 din 25.11.2019

încheierea contractelor de executare a lucrărilor de INSTALAŢH DETECŢIE, 

SEMNALIZARE ŞI AVERTIZARE INCENDIU, la un preţ maxim de 99.118,60 EURO 

exclusiv TVA., conform documentelor ataşate la mapa de şedinţă.

HOTARAREA Nr. 69 din 25.11.2019

Algorithm  Constructs S3 Date Fiscale:
Bd. Basarabia, nr 256, Corp Cl, Sector 3 CIF 37714360

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcţii S3 tn conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 In
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fl dezvăluite unor terţi Tn baza unul temei legal justificat, vă puteţi exercita drepturile prevăzute
Bi Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Algorithm Construcţii S3.



Majorarea capitalului social al societ&ţii Algorithm Construcţii S3 SRL, cu suma de 

50.000.000 LEI inclusiv TVA, suma necesară continuării lucrărilor la obiectivul „Hala 

Laminor”, conform documentelor ataşate la mapa de şedinţă.

HOTARAREA Nr. 70 din 25.11.2019

încheierea contractelor de executare a lucrărilor de INSTALAŢII SANITARE ŞI DE 

STINGERE A INCENDIILOR, la un preţ maxim de 787.651,30 EURO exclusiv TVA, 

conform documentelor ataşate la mapa de şedinţă.

HOTARAREA Nr. 71 din 25.11.2019

încheierea contractelor de executare a lucrărilor de INSTALAŢII HVAC, la un preţ maxim 

de 586.650,88 EURO exclusiv TVA, conform documentelor ataşate la mapa de şedinţă.

HOTARAREA Nr. 72 din 09.12.2019

Aprobarea situaţiei indicatorilor de performanta al membrilor CA realizaţi la data de

06.12.2019, ca urmare a Încheierii celui de-al doilea an din contractul de mandat, conform 

documentelor ataşate la mapa de şedinţa.

HOTARAREA Nr. 73 din 09.12.2019

A rt 1. Cu 5 voturi din 5, acordarea de bonificaţii cu ocazia sărbătorilor de Crăciun pentru 

angajaţii societăţii, in suma de 300 LEI NET/angajat, respectând prevederile legale in 

vigoare si a normelor interne ale societăţii, conform documentelor ataşate la mapa de 

şedinţă.

Algorithm Construcţii S3
Bd. Basarabia, nr 256, Corp Cl, Sectei 3
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Date Fiscale:

CIF 37714360
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Banca Transilvania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcţii S3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în
scopul îndepliniri) atribuţiilor legale. Datele pot fl dezvăluite unor terţi In baza unul teme! legal Justificat Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
Tn Regulamentul UE679/2016, printre cerere scrisă, semnată ţl datată transmisă pe adresa Algorithm Construcţii S3.
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A rt 2. Cu 5 voturi din 5, aprobarea cheltuielilor ocazionate cu organizarea mesei festive cu 

ocazia sărbătorilor de Crăciun, conform documentelor ataşate la mapa de şedinţă.

HOTARAREA Nr. 74 din 09.12.2019

Aprobarea modificării Regulamentului Intern al societăţii privind acordarea tichetelor de 

masa pentru angajaţii SC ALGORITHM CONSTRUCTS S3 SR.L., conform documentelor 

ataşate la mapa de şedinţă.

n . RAPORTUL DE ACTIVITATE AL DEPARTAMENTULUI TEHNIC PE ANUL

2019

> ORGANIZARE DE ŞANTIER
o asigurare paza 
o toalete ecologice
o asigurare utilitari (apa, energie electrica) 
o relocare containere birou organizare de şantier 
o gospodărie apa+distributie in cadrul obiectivului prin sisteme flexibile 
o pichete incendiu 
o sistem supraveghere video

> ACOPERIŞ
o spalare, degresare, curăţare cu perie sarma a suprafeţelor metalice in 

vederea aplicării protecţiei anticorozive - 15% 
o  vopsire cu rol anticoroziv si protecţie - 15% 
o  hidroizolare jgheaburi cu membrana lichida - 92% 
o panouri termoizolante la atice - 98%

> CONSOLIDARE STRUCTURA METALICA EXISTENTA
o  reparaţii ferme transversale si longitudinale - 60% 
o  alte structuri de completare

Algorithm Construcţii S3 Date fiscale:
Bd. Basarabia, nr 256, Corp Cl. Sector 3 CIF 37714360
Bucureşti, Romania RC J40/8651/2017
E-mall: afficefflacs3.ro IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701
Web: www.acs3.ro Banca Transilvania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm  Construcţii S3 Tn conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 tn
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fl dezvăluite unor terţi tn baza unul temei legal Justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
fn Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată ţi datată transmisă pe adresa Algorithm Construcţii S3.

http://www.acs3.ro
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>  LUMINATOARE
o spăl are, degresare, curatare cu perie sarma a suprafeţelor metalice in 

vederea aplicării protecţiei anticorozive -10% 
o vopsire cu rol anticoroziv si protecţie -10%
o montare geam izolant+tamplarie aluminiu (luminator inclinat si vertical, 

cu ochiuri mobile) -15%
> FAŢADE

o desfacere cu grija a zidăriilor afectate, cu recuperarea, curatarea si 
stivuirea cărămizilor

o completare sau înlocuire cărămizi recuperate la stâlpii si soclurile de 
zidărie afectate, refacerea rosturilor, curatarea zidăriilor faţadelor nord si 
sud conform regulilor de restaurare si conservare a monumentelor istorice 

o reparaţii si consolidare stâlpi beton faţada est - 96% 
o placare cărămidă stâlpi faţada est - 90% 
o execuţie si montare rame metalice cu sticla dubla pe faţade - 90% 
o  reparaţii, înlocuiri si completări profile metalice la faţade - 90% 
o  închideri cu panouri tennoizolante la faţada nord si sud - 99%

> INSTALATA PLUVIALE
o  execuţie sistem interior Fluvia Geberit - 98% 
o  execuţie instalaţie pluviala exterioara, cămine liniştire - 100%

>  EXECUŢIE PARCARE SUBTERANA
o straturi compactate si egalizări cu beton concasat si beton turnat 
o anuare, cofrare, betonare radiere, pereţi, placi subsol - 98% 
o consolidări si intervenţii la fundaţii ale structurii existente

> ÎNCEPERE EXTINDERE PARCARE SUBTERANA
o săpături, demolări construcţii tehnologice vechi din beton, evacuări moloz 

- 25%
o straturi compactate si egalizări cu beton concasat si beton turnat -15%

>  REABILITARE CORP Cl
o reparaţii si înlocuiri structura rezistenta şi acoperiş, reconfigurari, reţele 

noi instalaţii, faţade, finisaje - 85%
o racordare la utilitari organizare şantier: apa, canal, energie electrica - 

100%
> ZONA PRĂBUŞITĂ MARE

o fundaţii noi la stâlpi -100%
o aprovizionare si montare structura metalica formata stâlpi si grinzi 

longitudinale -100%

Algorithm Construcţii S3
bd. Basarabia, nr 256, Corp Cl, Sector 3 
Bucureşti, Romania

Data Fiscale:
CIF 37714360
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Banca Transilvania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcţii S3 In conformitate cu Regula montul Uniunii Europene 679/2016 tn
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fl dezvăluite unor terţi tn baze unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
In Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată $1 datată transmisă pe adresa Algorithm Construcţii 53.
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o începere livrare ferme transversal

m . RAPORTUL DE ACTIVITATE AL DEPARTAMENTULUI MECANIZARE PE

ANUL 2019

>  Excavare subsol Hala Laminor
o Excavam pamant 100000 mc
o  Piconare, excavare, transport beton din demolări 120000 mc 
o  Debitare cu flacara oxiacetilnica a resturilor de armaturi si structuri 

metalice din subsol
>  Realizare depozit argila, transport argila de la hala la zona depozitare 80000 

mc
>  Demolare clădiri anexe nefunctionale cu rol distructiv asupra Halei Laminor

>  Concasare primara, sortare beton concasat
o Beton concasat sort 0-63mm -  150.000 mc
o Utilizat in realizarea platformelor cat si pentru comercializare către terti 

(primcipalii beneficiari fiind: Algorithm Residential S3, Administrare 
Străzi S3 SRL, Administrare Active Sector 3, Smart City Invest)

>  Realizare platforme din material reddat din cadrul proiectului Hala Laminor 
40000 mp

o  Defrişare arbuşti si flora spontana cu transport de material 
o  Decopertare sol vegetal 
o Compactare sol
o Transport si punere in opera beton concasat reciclat 
o Nivelare si compactare beton concasat

> Furnizare de material si echipamente pentru realizarea terasamentelor 
drumurilor cu scopul dezvoltării infrastructurii rutiere din sectoral 3

o aproximativ 100.750 tone de: Amestec agregate reciclate din beton 0-125 
o decopertare sol vegetal 
o furnizare echipamente compactare sol 
o punere in opera beton concasat reciclat 

" transport material concasat 
■ nivelare cu buldozer

Algorithm Constructs S3 Date Fiscale:
Bd. Basarabia, m 256, Corp Cl, Sector 3 CIF 3771436Q
Fill 11 li', turn*-?- * H n Xlo.'flliil/ttll’l
F-mill li ut) f i n i ş i " '  IBANRO32BTRIR0NCRT0414912703

wall, ţ r t f e ţ j o Banca Transilvania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcţii S3 tn conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în
scopul îndeplinim atribuţiilor legale. Datele pot fl dezvăluite unor terţi în baza unul teniei legal Justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE679/2016, pdntr-o cerere scrisă, semnată fl datată transmisă pe adresa Algorithm Construcţii S3.



ALGORITHM CONSTRUCŢII S 3

■ nivelare finala cu autogreder
■ compactare cu compactor terasier

>  In cadrai proiectului “Parcare bvd. DecebaF
o Pregătire pentru realizare grinzi de ghidaj (spargere/desfacere beton rutier 

cu picon montat pe excavator pe senile si încărcare si transport al 
materialului rezultat)

o Execuţie pereţi mulaţi, evacuarea pământului rezultat din săpătură 
transeelor pentru pereţi mulaţi

o Excavatie deschisa cota -3,25 si evacuarea pământului rezultat 
o Excavatie subterana la cota -9m si evacuarea pământului rezultat 
o Lucrări de umpluturi strat fundare

>  Prestări servicii
o Principala activitate in cadrul departamentului de mecanizare o reprezintă 

inchirierea de utilaje si autobasculante
o In perioada lanuarie-Decembrie 2019 s-au relizat incasari conform anexei 1 

in valoare de 27.374.896,551ei
> Demontare/Relocare TERRA PARK

o Demontarea a 32 de ride-uri si transportul in vederea relocării pe alt 
amplasament

> Transport Agabaritic
o Elemente prefabricate agabariticergrmzi, stâlpi, fundaţie tip pahar 

transportate pentru parcarea din bvd Decebal si Hala Visagului
> Relocare macara 250t

o Relocarea realizata de la punctul de lucru “Hala Visagului” la punctul de 
lucru “Parcare Decebal” in timp record (24ore)

> Achiziţie utilaje construcţii
o Excavator pe senile Liebherr R912LC 1 bucata 
o Excavator pe senile Liebherr LITRONIC R934HDS 1 bucata 
o Excavator pe senile Liebherr LITRONIC R944HDSL 1 bucata 
o încărcător frontal pe pneuri Caterpillar 1 bucata 
o încărcător frontal pe senile Caterpillar 2 bucăţi 
o Miniincarcator frontal Caterpillar 2 bucăţi 
o Miniincarcator frontal Komatsu 2 bucăţi 
o Macara TELEMAC 1 bucata

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcţii S3 tn conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 Tn
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale, [ţaţele pot f) dezvăluite unor terţi tn baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
in Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată ţi datată transmisă pe adresa Algorithm Construcţii 53.

Algorithm  Construcţii S3
Bd. Basarabia, nr 256, Corp C l, Sector 3

Date Fiscale:
CIF 37714360

HtJ/raS-Uif I- 
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ALGORITHM CONSTRUCŢII S 3

o Macara SENNEBOGEN 613 1 bucata 
o  Macara TAKRAF RDK 300 1 bucata 
o Automacara tip Hiab MAN 26.414 FNLLC

IV. CONCLUZII

Pe baza celor prezentate mai sus, Consiliul de Administraţie al Societăţii Algorithm Construcţii 

S3 şi-a îndeplinit obligaţiile conform contractului de mandat şi Regulamentului de Organizare şi

Funcţionare.

în activitatea desfăşurată s-a ţinut cont de îndeplinirea şi respectarea indicatorilor de performanţă 

atât financiari cât şi nefinanciari aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Local S3 nr. 1S1 din 

26.04.2018, aceştia fiind în conformitate cu OUG 109/ 2011 şi conform standardelor de 

Contabilitate şi Guvemanţă Corporativă. Indicatorii raportaţi sunt prezentaţi după cum urmează:

1. Indicatorul pentru reducerea sărăciei şi includerea în forţa de muncă

2. Indicatorul dezvoltarea capacităţii angajaţilor

3. Indicatorul nivelul de implementare a strategiei de management al riscurilor

4. Indicatorul realizarea şi raportarea revizuirii Ia timp a managementului riscului

5. Indicatorul privind transparenţa şi comunicarea pentru Imaginea companiei

6. Indicatorul privind respectarea procesului de guvemanţă corporativă

7. Solvabilitate

8. Viteza de rotaţie a creditelor -  furnizor 

RATA DE SUCCES INDICATORI

Algorithm Constructs S3 Date Fiscale;
Bd. Basarabia, nr 256, Corp Cl, Sector 3 OF 37714360

Datele d um nea voastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcţii S3 Tn conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 tn
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fl dezvăluite unor terţi Tn baza unul temei legal Justificat VS puteţi exerdta drepturile prevăzute
tn Regulamentul UE679/2016, prlntr-o cerere scrisă, semnată $1 datată transmisă pe adresa Algorithm Construcţii S3.



Tabel 1. Indicatori nefinanciari de performanţă operaţionali

[ Indicator

i

Unitate

de

măsură

'

Calcul îndeplinire 

indicator
Valoare
îndeplinire

indicator

Grad de 

îndeplinire 

pentru 

perioada

01.01.2019
31.12.2019

Coeficient 

de pondere 

fii ramura 

de

indicatori

Reducerea 

sărăciei şi 

includerea 

în forţă de 

muncă

i
!

%

|
i

1___ - a

Pentru acest indicator 

am abordat u d  

mecanism practic de 

potenţare al acestuia, 
respectiv angajând în 

cadrul companiei un 

număr de minim 5% 

din total angajaţi 

domiciliaţi în sectorul 
3, respectiv în 

aproprierea noului 

centrul social şi 

cultural Hala 

Laminor, aceştia 

făcând parte din 

grupuri considerate a 

fi vulnerabile.
j

Minim 

5%, în 

semestrul 

Î ş i 2.

Minim 7% 

tn
semestrul

3 şi 4.

Minim 8% 

în

semestrul 

5 şi 6.

Minim

10% în 

semestrul
I

7 şi 8. !
i

________________

22,77%, 

minim 7% , 

indicator 

ÎNDEPLINIT

40%

Algorithm Construcţii S i Date fiscale:
Bcf. Basarabia, nr 256, Corp Cl, Sector 3 CIF 37714360
Bucureşti, Romania rlL HtVttT.51 'K iţT
E-mail: pfflcejgacs3.ro 1 g/.|.| |toa î&THtRunC3 ■ iw j 4,9 j î i ţ i )
Web: www.acs3.ro Banca Transilvania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcţii S3 Tn conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016Tn
scopul Tndepllnirli atribuţiilor legale. Datele pot fl dezvăluite unor terţi Tn baza unul temei legal Justificat Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
Tn Regulamentul UE679/2016, prlntr-o cerere scrisă, semnată şl datată transmisă pe adresa Algorithm Constructs S3.

http://www.acs3.ro


!ta
îi

!

Formula de calcul 

utilizată este:

(Angajaţi domiciliaţi 

în sectorul 3 fi 

aparţinând unor 

grupuri vulnerabile * 

100) / Total angajaţi 

companie |

Dezvoltarea

capacităţii
angajaţilor

(

Nr. Pentru a considera 

acesta indicator 

nefinanciar de 

performanţă 

operaţional ca fiind 

îndeplinit se vor 

chestiona trimestrial 
10 angajaţi din cadrul 
companiei cu un set de 

15 de întrebări care 

au ca răspuns 

varianta DA sau NU, 

fiecare răspuns de DA 

are valoarea de 1 

punct, iar indicatorul 

este considerat a fi 
îndeplinit dacă media

Media 

minim 10 

puncte.

12,3
răspunsuri

afirmative,
minim 10

răspunsuri

afirmative,
indicator

În d e p l in it

60%

I'rfMii nfin»Pn---Tn) rWKtfjan
W t t  w w w j i i l j i !  U n t *  7 *pm lL

Algorithm Construcţii S3 Date Fiscale:
Bd. Basarabia, nr 256, Corp Cl, Sector 3 OF 37714360

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcţii S3 tn conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene S79/2016Tn
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi tn baza unul temei legal Justificat V3 puteţi exercita drepturile prevăzute
tn Regulamentul UE679/2016, prlntr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Algorithm Construcţii S3.



Tabel 2. Indicatori de performanţă nefinanciari de guvemanţă corporativă

Indicator Unitat 

e de 

măsur 

ă

Calcul
îndeplinire

indicator

1

Valoare

îndeplinire

indicator

1 Grad de 

îndeplinire 

pentru 

perioada

01.01.2019

31.12.2019

Coeficien 

t de 

pondere 

în
ramura

de

indicator
i

Nivelul de Nr. Pentru ca Primele 2 13 40%

implementare a acest indicator semestre minim răspunsuri
strategiei de să fie atins se 10 puncte. afirmative,

management al 

riscurilor 

pentru centrul

_____ .____ ____ I

completează 

un formular 

de evaluarea 

riscului de

Următoarele 

semestre minim 

12 puncte.

gradul
minim de 

îndeplinire 

fiind atins la

cfk  aOiHljl ru ţ&AN r'Ct321fnU»OHCH7fl4i<317701
Web: www.acs3.ro Banca Transilvania

Algorithm  Construcţii S3 Date Fiscala:
Bd, Basarabia, nr 256, Corp C l, Sector 3 CIF 37714360

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcţii S 3 1b conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 tn
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi In baze unul temei legal Justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
tn Regulamentul UE679/2016, prlntr-o cerere scrisă, semnată ţi datată transmisă pe adresa Algorithm construcţii S3.

http://www.acs3.ro


social ţ l cultural 
Hala Laminor

către

responsabilul

ui cu

implementare 

a strategiei de 

managementu 

1 riscului.

Formularul 

are o
ciclici tate 

semestriali ţi 

include 16 

întrebări cu 

rispunsul DA, 
NU sau NU SE 

APUCĂ. 
Fiecare 

rispuns DA 

este notat cu 1 

punct, iar | 

indicatorul 
este atins daci ■ 

suma [

punctelor 

depăşeşte

12
răspunsuri

afirmative,
indicator

ÎNDEPLINI

T

Algorithm Construcţii 53 Date Fiscale:
Bd. Basa rabia, nr 256, Corp Cl, Sector 3 U F 37714360
Bucureşti, Romania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcţii S3 In conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fl dezvăluite unarterţl ta baza unul temei legal Justificat V i puteţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE679/2016, prlntr-o cerere scrisă, semnată şl datată transm isă pe adresa Algorithm Construcţii S3.



pentru

primele 2 

semestre 10 

puncte şi 
pentru 

următoarele 

semestre 12 

puncte.

Formularul se 

regăseşte ca 

Anexa 2.

Realizarea şi 

raportarea 

revizuirii la 

timp a 

managementul 

ni risculuii
!

Nr. Pentru a 

considera 

acest indicator 

nefinanciar de 

performanţă 

pe ramura 
guvemanţă 

corporativă ca 

fiind atins 

trebuie ca la 

nivel de 

companie să 

fie întocmit şi 

revizuit

Minim sau egai 
cu 2.

Pentru anul 
doi de 

mandat au 

fost
completate 

ANEXA 3, 4 

şi 5, iar 

pentru 

îndeplinirea 

indicatorului 

trebuiau 

completate 

minim 2 

dintre anexe,

20%

h.rn*l:flt tw .p * y » '4  llliili raSHWOtSINClfTlMURIJiOl
Web: www.acs3.ro p.nrKi 'n n u im v i

Algorithm  Construct! S3 Date Fiscale:
Bd. Basarabia, nr 256, Corp Cl, Sector 3 CIF 37714360

Datele dumneavoastră personate sunt prelucrate de Algorithm Construed! S3 Tn conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 tn
scopul îndeplinirii atribuţiilor legate. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unul teniei legal justificat Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
tn Regulamentul UE679/2016, prlntr-o cerere scrisă, semnată $1 datată transmisă pe adresa Algorithm Construcţii S3.

http://www.acs3.ro


ALGORITHM COHBTKUCTII S 3

semestrial şi 

anual

urmfttoarele 

documente: 

Registrul de 

Riscuri 

(Anexa 3), 

conturarea 

unui registru 

cadru pentru 

M&suri de

control intern 

(Anexa 4) şi 
construirea 

unui Plan de 

implementare 

pentru

misurile de 

control intern 

(Anexa 5).

Indicatorul 
este considerat 

a fi îndeplinit

ţ

daci cele trei
documente

prezentate * i.

deci

indicatorul

este

În d e p l in i

t

Algorithm Construcţii S3 Data Fiscala:
Bd. Basarabia, nr 256, Corp Cl, Sector 3
Mu:nIr.'tM IhlL'MirMn I-. !MLuH:i!■:' l in
i .  maii, U f t lC t H â  m  H lîilflŢH l*

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcţii S3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în
scopul îndeplinirii atrlbuţlllorlegale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unul temei legal Justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE679/2016, prlntr-o cerere scrisă, semnată ;l datată transmisă pe adresa Algorithm Construcţii S3.



AU M 1U TH M  CO N STRU CTS! S 3

1

I

sunt întocmite 

şi reevaluate 

intern la 

interval 
trimestrial şi 

anual.

întocmirea 

completă a 

fiecărui 

element 

exemplificat 
mal sus 

(Registru 

Riscuri, 
Măsuri de 

control Intern, 
Plan de 

implementare 

măsuri de 

control) se 

notează cu 

valoarea 1, Iar 

suma lor să fie 

minim sau 

egală cu

i
(
i
■

j

i
i

t valoarea 2 ca j ii.

Algorithm Constructs S3
Bcf. Basarabia, nr 256, Corp Cl, Sector 3
....... *■..... .

Data Fiscale:
CIF 37714360 
RC J40/8651/2017 
ISAM RO32BTRLRONCRT041491 2701 
Banca Transilvania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcţii S3 tn conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 In
scopul îndeplinirii atribuţiilor legate. Datele pot fl dezvăluite unor terţi In baza unui temei legal Justificat Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
tn Regulamentul UE679/2016, prlntr-o cerere scrisă, semnată fl datată transmisă pe adresa Algorithm Construcţii S3.



acest indicator 

sfi poate fi 

atins (piln 

decizia de 

asumare).

Transparenţa si

comunicarea
pentru

imaginea

companiei

% Pentru a 

considera 

acest indicator 

nefinanciar de 

performanţă 

Ia nivel de 

guvemanţă 

corporativă 

asumat ca 

fiind
îndeplinit 

trebuie ca la 

nivel de 

companie să 

fie completat 

de către 

persoana 

nnputernicită 

pentru a 

completa 

formularul de

Indicatorul este 

considerat 
îndeplinit dacă 

media 

semestrială 

consecutivi este 

de 100%

ANEXA 6 

include 36 de 

răspunsuri 

de DA şi 5 în 

care NU 

ESTE 

CAZUL, 

respectiv 

acest

indicator are 

valoarea de 

100%, fiind 

astfel
ÎNDEPLINI

T

35%

Algorithm Construcţii S3 Date FUcsJe:
Bd. Basarabia, nr 256, Corp Cl, Sector 3 CfF 37714360
UiUuriiM. HottidtlD lit, BCJBfcLJ/l

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcţii S3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 tn
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fl dezvăluite unor terfl tn b a u  unui temei legal justificat Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
tn Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată ;l datată transm isă pe adresa Algorithm Construcţii S3.



validare a

indicatorului

de
transparenţă 

şi comunicare 

pentru 

imaginea 

corectă a 

companiei. 

Pentru fiecare 

răspuns de DA 

se acordă un 

punct, iar 

formularul 
are 41

elemente care 

trebuie atinse.

Se bifează 

fiecare acţiune 
desfăşurată in 

perioada de 

raportare per 

coloana DA 

sau în caz că 

nu a fost

f  mill! nlfitif K d .r: rjAM Kl,:l7.lr[fll.HOt'CRTp4l*ţl7îiî!

y W ţ iîS re K U B iiS  Banca Transilvania

Algorithm  Construcţii S3 Date Fiscale:
Bd. Basarabia, nr 256, Corp Cl, Sector 3 CIF 37714360

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcţii S3 tn conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 673/2016 tn
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fl dezvăluite unor terţi Tn baza unul temei legal justificat Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
tn Regulamentul UE679/2016, pil ntr-o cerere scrisă, semnată fl datată transmisă pe adresa Algorithm Construcţii S3.



desfăşurată se 

bifează cu NU, 

flecare 

răspuns 

negativ având 

0 puncte. 

Flecare 

acţiune 
nedesfăşurată 

(pentru că nu 

au apărut 

informaţii noi) 

se bifează cu 

NU E CAZUL.

!

Formula de 

calcul a 

Indicatorului: 

(Nr.
răspunsuri 

DA * 100) / 

(Nr. acţiuni 

afişate -  Nr. 

răspunsuri 

NU E 

CAZUL).

_ j

j
i
<
!

_L

i

Algorithm Construcţii S3 Date Fiscale:
Bd, Basarabia, nr 256, Corp Cl, Sector 3 CIF 37714360
Bucureşti, Romania n r h 16/3651 fl

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcţii S3 tn conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 579/2016 tn
scopul îndeplinirii atribuţiilor legate. Datele pot 11 dezvăluite unorterţl Tn baza unui temei legal Justificat. V i puteţi exerdta drepturile prevăzute
tn Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată ţi datată transm isă pe adresa Algorithm Construcţii S3.
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ALGORITHM CONSTRUCŢII S3
J , j
CWs a S S m  IS O  u o o i  l it )  «tiot

Formularul se 

regăseşte ca 

Anexa 6.

Respectarea 

procesului de 

guvemanţă 

corporativă

i
ii

l
L_ L

Nr. Respectarea 

termenelor de 

raportare a 

indicatorilor 

asumaţi de 

către Consiliul 

de

Administraţie.

Acest

indicator este 

considerat 

îndeplinit 

dacă avem 

raportarea 

tuturor 

indicatorilor 

la fiecare 3 sau 

6 luni până fii 
data de 10 a 

primei luni 

după
încheierea

1. Trimestri 

al

2. Semestrial

3. Anual

Dacă

raportul

asupra

îndeplinirii

indicatorilor

este depus
până în data

de 10 ale

lunii de
raportare,

inclusiv data

de 10, atunci

acest

indicator
este

considerat a 

fi
În d e p l in i

t

5%

Algorithm Constructt S3 Dote Fiscale:
Bd, Basarabia, nr 256, Corp Cl, Sector 3 CIF 37714360
Bucureşti, Romania ii I'. JiO in ■ ;ţ i /,u:)

IDAM 4313701
■■vi I ■ t- u n l  t o Banca Transilvania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcţii S3 tn conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 Tn
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fl dezvăluite unor terţi Tn baza unul temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
tn Regulamentul UE679/2016, prlntr-o cerere scrisă, semnată ţi datată transmisă pe adresa Algorithm Construcţii S3.



trimestrului
anterior (data 

de 10 a lunii 

poate fi 

înlocuită de 

prima zi 

lucrătoare 

dacă data de 

10 este

considerată zii
i liberă prin 

| lege)»

Tabel 3. Indicatori financiari de performanţă

Indicator

'

Unitate
de

măsură

Calcul îndeplinire 

indicator

Valoare

îndeplinire
indicator

Grad de 

îndeplinire 

pentru 

perioada
01.01.2019
31.12.2019

Coeficient 

de pondere 

în ramura 

de

indicatori

Solvabilitate % Solvabilitate -  Total 

datorii * 100 / Total 

Active (Pasive)

Pentru 

semestrul 

1 şi 2:

11,29%

Valoarea

maximă

60%

Data Fiscale:
Clf 37714360

Web: www.acs3.ro

Algorithm  Construcţii S3
Bd. Basarabia, nr256, Corp Cl, Sector 3

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcţii S3 tn conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fl dezvăluite unor terţi in baza unul temei legal Justificat Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE679/2016, prlntr-o cerere scrisă, semnată şr datată transmisă pe adresa Algorithm Construcţii S3.

http://www.acs3.ro


| Componenta din maxim admisă este
ecuaţie denumită 75%; de 73%,

j

!
:

Total Active 

reprezintă activele 

patrimoniale ale 

Algorithm

Construcţii S3 S.R.L. 

şi activele care nu sunt

Pentru 

semestrul 

3 şi 4:
maxim

73%;

rezultând că 

acest

indicator este 

ÎNDEPLINIT

deţinute de companie, Pentru
dar care reprezintă semestrul
parte a procesului de 5 şi 6:
execuţie, respectiv maxim
Corpurile C6 şi C61, 71%;

j

active aflate in

patrimoniul
companiei
Administrare Active

Pentru 

semestrul 

7 şi 8:
1
i SiRaLta Maxim

1

1'

Standardul 

internaţional ne arată 

că nivelul general 
maxim acceptat este 

de 0,7 sau 70% (prin 

utilizarea IFRS),

70%.
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tn cazul nostru 

mergem pe asumarea 

şi atingerea acestui 

indicator dacă este 

sub valoarea de 0,7 

sau 70%.

Viteza de Zile Sold mediu furnizori 30 0,2 zile 40%

rotaţie a * 365 / Achiziţii de
Valoarea

creditelor - 

furnizor
bunuri (fără servicii)

maximă
Indicatorul admisă este

aproximează numărul de 30 de zile,
de zile de creditare pe rezultând că
care compania îl acest

i
obţine de la furnizorii indicator este
sfii (se includ doar 

creditorii comerrîali).
ÎNDEPLINIT

Nota: Indicatorul privind respectarea procesului de guvemanţă corporativă este considerat 

îndeplinit deoarece avizarea Consiliului de Administraţie si predarea către Primăria S3- 

Guvernanta Corporativa a fost efectuata pana in data de 10 ale lunii raportării, inclusiv data 

de 10 ale lunii

In contextul datelor prevăzute in raportul de activitate, Consiliul de Administraţie al 

sodetatii Algorithm Construcţii Sector 3 SRL propune aprobarea si descurcarea de gestiune 

a administratorilor pentru exerciţiul finandar aferent anului 2019.
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Prezentul raport de activitate are anexată raportarea indicatorilor financiari şi nefinanciari aferenta 

anului 2019.

APROBAT, în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de - J ţi.05.2020 

PREŞEDINTE CA : COSOCARIU ALEXANDRU-BAN,

MEMBRU CA : DEDE DANIELA .... .....

MEMBRU CA : MARINESCU GABRIEL MIRCEA........

MEMBRU CA : MATACHE DOINA FLORENTINA.................[

MEMBRU CA : UŞURELE GABRIEL ALEXANDRU

Algorithm Construcţii S3
Bd, Basarabia, nr 256, Corp Cl, Sector 3 
Bucureşti, Romania

Date Fiscale:
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HOTARAREA CONSILIULUI BE ADMINISTRAŢIE

NR3M8.GS.2020

Societatea S.C. Algorithm Construcţii S3 S.R.L. din Bd. Basarabia nr. 256, Corp C l, Sector 3, 
Bucureşti, înregistrata la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/8651/2017, avand CUI 37714360, 
legal si statutar constituita, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990. privind societăţile comerciale, 
republicata, cu toate modificările si completările ulterioare, a Actului Constitutiv al societăţii si a 
Regulamentului de Organizare si Funcţionare al Consiliului de Administraţie

HOTĂRĂŞTE:

A rt 1. Cu 5 voturi din 5, Aprobarea Raportului de activitate ai Consiliului de Administraţie pe anul 
2019, conform documentelor ataşate la mapa de şedinţă.

A rt 2, Aprobarea Programului de activitate pe anul 2020 , conform documentelor ataşate la mapa de 
şedinţă.

PREŞEDINTE C.A. 
COSOCARIU ALEXANDRU DAN

Membri C 

MARINESCU GABRIEL MIRCEA

BEBE DANIELA

MATACHE DOINA FLORENTINA

Bin jresti Romania
l  mail officePaleCinti.tm-onstnjcmsi r> 

W»t www aipor ithm tonţţr neţ i iş| re
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Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcţii S3 In conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2036 tn
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi in baza unul temei legal Justificat Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată ţi datată transmisă pe adresa Algorithm Construcţii S3.
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PROGRAM DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL S.C. 
ALGORITHM CONSTRUCŢII S3 S.R.L PENTRU ANUL 2020

CUPRINS

CAPITOLUL I: INTRODUCERE

CAPITOLUL H: PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII 

CAPITOLUL m : PREZENTAREA GENERALĂ A PROIECTULUI 

CAPITOLUL IV: OBIECTIVE GENERALE A SOCIETĂŢII 

CAPITLOUL V: OBIECTIVE SPECIFICE

CAPOTOLUL VI: OBIECTIVE PRIVIND TRANSPARENŢA INSTITUŢIONALĂ

Algorithm Construcţii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp Cl, Sector 3 
Bucureşti, Romania 
E-mail: 0tficefracs3.ro 
Web: www.acs3.ro
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Program de activitate 2020

ALGORITHM CONSTRUCŢII S 3

CAPITOLUL I 

INTRODUCERE

Programul de activitate pentru anul 2020 este conceput ca un instrument care să susţină dezvoltarea 
societăţii în concordanţă cu planul de administrare şi indicatorii de performanţă stabiliţi de 
managementul societăţii cât şi cu cerinţele Adunării Generale a Asociaţilor.

I.iniile directoare care stau la baza planificării activităţii pe anul 2020 sunt:

Continuarea şi finalizarea proiectului de dezvoltare a Halei Laminor
- Instruirea permanentă a personalului în vederea creşterii gradului de profesionalism
- Transparenţă, eficienţă, eficacitate în implementarea proiectului demarat
- Economicitate în îndeplinirea obiectivelor

Prezentul programul de activitate a fost elaborat în baza Ordonanţei de urgenţă nr. 109/2011 privind 
guvemanţa corporativă a întreprinderilor publice (publicată în M.O., Partea 1 nr. 883/14.12.2011), cu 
respectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 
modificările şi completările ulterioare. In sensul celor de mai sus si conform Scrisorii de aşteptare a 
autoritarii publice tutelare, Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, Consiliul de Administraţie, supune, în 
fiecare an, spre aprobare Adunării Generale a Asociaţilor, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea 
exerciţiului financiar încheiat, raportul cu privire la activitatea societăţii, proiectul programului de 
activitate şi proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe exerciţiul financiar următor.

ilg rlthm Construct!] S3
Bd, Basarabia, nr 255, Corp Cl, Sector 3 
Bucureşti, Romania
L niihl'.. Mj.l £> il .! ‘u 
Web: www.acs3.ro
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ALGORITHM CONSTRUCŢII S3

CAPITOLUL II

PREZENTAREA GENERALA A SOCIETĂŢII

Societatea ALGORITHM CONSTRUCŢII S3 S.RX. este persoană juridică română, înfiinţată de 
către Societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL în vederea realizării lucrărilor de intervenţie 
necesare pentru punerea în siguranţă, reabilitare şi consolidare a monumentului istoric”Haia Laminor”.

Societatea a fost înfiinţată şi funcţionează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăţi cu 

răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului 

constitutiv constă în lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale, cod CAEN 

4120.

Societatea este administrată de un Consiliu de Administraţie format din 5 membri.
Membrii Consiliului de Administraţie, în calitate de mandatari împuterniciţi, în limitele prevăzute prin 
contractul de mandat şi a actului constitutiv vor analiza, fundamenta, aviza şi propune spre aprobare, 
Adunării Generale a Asociaţilor, în anul 2020, următoarele:

stabilirea nivelului de salarizare şi alte drepturi, în condiţiile legii, pentru personalul 

angajat;

aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de posturi necesare în vederea bunei 

funcţionări a societăţii precum şi modificarea organigramei societăţii condiţionată de necesitatea 

restructurării societăţii;

adoptarea Regulamentului de Ordine Interioară, precum şi a altor regulamente necesare în 

buna funcţionare a societăţii;

AlgortlRm Construcţii S3
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aprobarea sancţiunilor pecuniare sau de alta natură pentru personalul angajat;

supunerea, în fiecare an, spre aprobare Adunării Generale a Asociaţilor, în termen de cel 

mult 3 luni de la încheierea exerciţiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea 

societarii, precum si a proiectului de program de activitate şi a bugetului de venituri şi cheltuieli 

pe exerciţiul financiar următor;

mutarea sediului social şi înfiinţarea /desfiinţarea de filiale şi sedii secundare-sucursale, 

reprezentanţe, agenţii, puncte de lucru sau alte asemenea unităţi fara personalitate juridică;

sunt de competenta Consiliului de Administraţie aprobarea operaţiunilor juridice care 

depasesc valoarea de 10.000 (zecemii) Euro exclusiv TVA, in echivalent lei la cursul de schimb 

al BNR din data aprobării operaţiunii, valoare aferenta fiecărei operaţiuni singulare sau 

operaţiunii a card executare se desfasoara in mod succesiv;

• executarea oricăror alte actiutiuni date in competenta sa, de către Adunarea Generala a 

Asociaţilor.

CAPITOLUL III

PREZENTARE GENERALĂ A PROIECTULUI

Hala Laminor, încadrată de către Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale în categoria monumentelor 
istorice, conform Legii 422 din 2001 se află într-un proces de consolidare şi reabilitare urmând să devină 
un punct de reper pentru activităţi culturale din Sectorul 3.

începuturile Halei Laminor, cu o suprafaţă de 68.000 de metri pătraţi, sunt legate de anul 1936, odată cu 
înfiinţarea Uzinelor Malaxa, transformate în anii comunismului în întreprinderea 23 August. După anul
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1990 obiectivul a fost cunoscut drept Uzinele Faur şi considerat pe bună dreptate, astăzi, un reper istoric 
al arhitecturii industriale de pe teritoriul Sectorului 3.

Etapele proiectului:

I. Punerea în siguranţă şi reabilitarea Halei LAMINOR - REALIZATA

II. Construire parcare subterană cu circulaţiile aferente în subsolul Halei LAMINOR -  ÎN 

CURS DE REALIZARE

Dl. Lucrări de construcţie pentru «Hala LAMINOR -  Destinaţie de relaxare» - ÎN CURS DE 

REALIZARE

Descriere Etapa III: Lucrări de construcţie pentru „Laminor Plaza Leisure Destination, 

(Laminor Piaza -  Destinaţie de relaxare)”

Conform Studiului conceptual şi de design realizat de MAXMAKERS etapa 111 a proiectului 

„Laminor Plaza Leisure Destination, (Laminor Piaza -  Destinaţie de relaxare)” se

desfăşoară pe mai multe zone (vezi Anexa 1 -  Buget Proiect), astfel:

1. PARC DE DISTRACŢII cu o suprafaţa estimate de 9.792 mp va include circa 35 -  40 

ride-uri din care o parte vor fi amplasate în. exteriorul clădirii iar o parte în interior. 2

2. Zona VEST cu o suprafaţă estimată de 15.834 mp va include amenajarea intrării dinspre 

Piaţa Republica, amenajarea unui spaţiu expoziţional pentru expoziţii temporare, zona de 

bowling, spaţii pentru birouri, restaurant, magazine si o gradină cu loc de joaca pentru 

copii;
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3. Zona NORD are o suprafaţa de circa 4.633 mp şi va include 10 săli de cinema şi 

magazine;

4. Zona SUD cu o suprafaţă estimată de 13.952 mp va include un hotel thematic, săli de 

conferinţă, restaurant şi SPA, un centru sportiv petru familii cu diverse jocuri, tema 

principală a acestuia fiind bazată pe fotbal. Tot în axeastâ zonă, este prevăzut a se 

amenaja un bar cu ecrane pentru vizionarea jocurilor sportive.

5. Zona CENTRALA cu o suprafaţă estimată de 19.343 mp va include magazine sportive, 

mgazine cu articole pentru copii precum şi o zonă destinată produselor tradiţionale 

româneşti. Tot aici este prevăzută o zonă pentru “Brandland” si “Flying Theatre”.

6. Alte zone reprezintă circa 41.621 mp din care 15.300 mp este parcare exterioară şi o sală 

de spectacole în suprafaţă de 3.315 mp. în plus, spaţiile comune reprezintă circa 16.206 

mp iar spaţiile administrative reprezintă 6.500 mp.

CAPITOLUL IV

OBIECTIVE GENERALE A SOCIETĂŢII 

Etapele proiectului:

IV. Punerea în siguranţă şi reabilitarea Halei LAMINOR - REALIZATA

V. Construire parcare subterană cu circulaţiile aferente în subsolul Halei LAMINOR -  ÎN 

CURS DE REALIZARE
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VI. Lucrări de construcţie pentru «Hala LAMINOR -  Destinaţie de relaxare» - ÎN CURS DE 

REALIZARE

Descriere Etapa III: Lucrări de construcţie pentru „Laminor Plaza Leisure Destination, 

(Laminor Piaza -  Destinaţie de relaxare)”

Conform Studiului conceptual şi de design realizat de MAXMAKERS etapa III a proiectului 

„Laminor Plaza Leisure Destination, (Laminor Piaza -  Destinaţie de relaxare)” se

desfăşoară pe mai multe zone (vezi Anexa 1 —Buget Proiect), astfel:

1. PARC DE DISTRACŢII cu o suprafaţa estimate de 9.792 mp va include circa 3 5 -4 0  

ride-uri din care o parte vor fi amplasate în exteriorul clădirii iar o parte în interior.

2. Zona VEST cu o suprafaţă estimată de 15.834 mp va include amenajarea intrării dinspre 

Piaţa Republica, amenajarea unui spaţiu expoziţional pentru expoziţii temporare, zona de 

bowling, spaţii pentru birouri, restaurant, magazine si o gradină cu toc de joaca pentru 

copii;

3. Zona NORD are o suprafaţa de circa 4.633 mp şi va include 10 săli de cinema şi 

magazine; 4

4. Zona SUD cu o suprafaţă estimată de 13.952 mp va include un hotel thematic, săli de 

conferinţă, restaurant şi SPA, un centru sportiv petru familii cu diverse jocuri, tema 

principală a acestuia fiind bazată pe fotbal. Tot în axeastă zonă, este prevăzut a se 

amenaja unbar cu ecrane pentru vizionarea jocurilor sportive.
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5. Zona CENTRALĂ cu o suprafaţă estimată de 19.343 mp va include magazine sportive, 

mgazine cu articole pentru copii precum şi o zonă destinată produselor tradiţionale 

româneşti. Tot aici este prevăzută o zonă pentru “Brandland” si “Flying Theatre”.

6. Alte zone reprezintă circa 41.621 mp din care 13.300 mp este parcare exterioară şi o sală 

de spectacole în suprafaţă de 3.315 mp. în plus, spaţiile comune reprezintă circa 16.206 

mp iar spaţiile administrative reprezintă 6.500 mp.

Pentru ca această companie să îşi desfăşoare activitatea la standarde europene şi pentru a putea să execute 
etapele necesare finalizării construcţiei, Algorithm Construcţii S3, a obţinut calificările internaţionale:

1. ISO 18001:2007 (august 2017) -  Sisteme de management ocupaţional pentru lucrări de 
construcţii pentru clădiri rezidenţiale şi non-rezidenţiale; restaurare şi consolidare de 
monumente istorice.

2. ISO 9001:2015 (august 2017) -  Sisteme de managementul calităţii pentru lucrări de 
construcţii pentru clădiri rezidenţiale şi non-rezidenţiale; restaurare şi consolidare de 
monumente istorice.

3. ISO 14001:2015 (august 2017) -  Sisteme de managementul mediului pentru lucrări de 
construcţii pentru clădiri rezidenţiale şi non-rezidenţiale: restaurare şi consolidare de 
monumente istorice.

Pe lângă standardele internaţionale prezentate mai sus, compania Algorithm Construcţii S3 S.R.L. a mai 
creat un mecanism de control intern şi guvemanţă corporativă care să acopere îndeplinirea indicatorilor de 
performanţă financiari şi non-financiari propuşi prin Planul de Administrare conturat de către 
responsabilii din cadrul diviziei Control Intern si Guvemanţă Corporativă, sub conducerea Preşedintelui 
Consiliului de Administraţie al companiei. Prin indicatorii de performanţă propuşi se doreşte crearea unei 
amprente sociale pozitive asupra zonei limitrofe proiectului executat chiar dinainte de finalizarea
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centrului cultural şi social Hala Laminor. Indicatorii de performanţă utilizaţi pentru manageri erea 
eficientă a companiei şi eficientizarea relaţiei cu Autoritatea Publică Tutelară, Primăria Sectorului 3 a 
Municipiului Bucureşti sunt prezentaţi in tabelul care urmează:

Tabel 1. Indicatori de performanţi financiari şi nefinanciari utilizaţi în eficientizarea proceselor de 
lucru din cadrul Algorithm Construcţii S3 S.R.L.

Categorie

indicator

Denumire indicator

Indicatori 
nefinanciari de 

performanţă 

operaţionali

Reducerea sirăciei şi 

includerea în forţa de 

munci

Dezvoltarea capacităţii 
angajaţilor

Indicatori 
nefinanciari de 

performanţi de 

guvernanţi 
corporativi

Nivelul de implementare a 
strategiei de management al 
riscurilor

Realizarea şi raportarea 

revizuirii Ia timp a 

managementului riscului
Transparenţa st 
comunicarea pentru 
imaginea companiei

Respectarea procesului de 
guvernanţi corporativă
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Indicatori de

performanţă

financiari

Solvabilitate

Viteza de rotaţie a 
creditelor - furnizor

Indicatorii de performanţă utilizaţi au scopul de a nuanţa performanţele consiliului de 

administraţie şi de a arăta îndeplinirea funcţională şi efectivă a proiectului.

Pentru îndeplinirea indicatorilor nefinanciari de performanţă din cadrul operaţional prezentaţi 

avem următoarea abordare:

1. Indicatorul pentru reducerea sărăciei şi includerea tn forţa de muncă -  acesta 

este considerat îndeplinit prin păstrarea a unui minim de angajaţi domiciliaţi pe raza 

Sectorului 3, aceştia fiind practic şi beneficiari ai viitorului centrul social şi cultural 

Hala Laminor.

2. Indicatorul dezvoltarea capacităţii angajaţilor -  menţinerea unei relaţii strânse cu 

angajaţii din execuţie, dar şi cu personalul de birou, această relaţie fiind menţinută 

prin politici de resurse umane.

Pentru îndeplinirea indicatorilor nefinanciari de performanţă din segmentul de guvemanţă 

corporativă avem următoarea abordare: 1

1. Indicatorul nivelul de implementare a strategiei de management al riscurilor -
acest indicator este considerat îndeplinit prin completarea semestrială a unui formular 

pentru evaluarea nivelului de implementare a strategiei riscurilor.
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2. Indicatorul realizarea şi raportarea revizuirii la timp a managementului riscului 

-  acest indicator este atins prin întocmirea Registrului de Riscuri, planificarea 

Măsurilor de Control şi conturarea unui Plan pentru implementarea Măsurilor de 

Control.

3. Indicatorul privind transparenţa şi comunicarea pentru imaginea companiei 

pentru a considera acest indicator ca fiind îndeplinit trebuie ca la nivel de companie 

să fie completat de către persoana împuternicită pentru a completa formularul de 

validare a indicatorului de transparenţă şi comunicare pentru imaginea corectă a 

companiei.

Indicatorul privind respectarea procesului de guvem anţă corporativă -  acest 

indicator este reprezentat de respectarea termenelor de raportare a tuturor indicatorilor 

asumaţi de către Consiliul de Administraţie, respectiv în cazul de faţă a indicatorilor 

propuşi şi asumaţi de C.A..

Pentru îndeplinirea indicatorilor financiari de performanţă avem următoarea abordare:

1. Solvabilitate -  acest indicator ajută la estimarea gradului de acoperire a obligaţiilor 

pe termen scurt, mediu şi lung ale companiei şi să arate “sănătatea” fluxului financiar 

de la bugetul Primăriei Sectorului 3. 2

2. Viteza de rotaţie a creditelor -  furnizor -  acest indicator aproximează numărul de 

zile de creditare pe care compania îl obţine în execuţia financiară de la furnizorii săi. 

Numărul de zile trebuie să fie conform legislaţiei în vigoare şi să nu incapaciteze 

furnizorii în desfăşurarea activităţii acestora.
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în plus faţă de elementele prezentate mai sus, compania Algorithm Construcţii S3 S.R.L. construieşte un 
cadru la standarde internaţionale asupra identificării riscurilor în cadrul companiei prin utilizarea 
elementelor transparente de construcţie ale acestor mecanisme, la acestea adăugându-se şi studiile de cost 
-  beneficiu şi de fezabilitate care au scop atingerea randamentului maxim pentru executarea tuturor 
etapelor necesare finalizării proiectului propus.

Au fost standardizate şi create proceduri care urmăresc în cadrul companiei şi în relaţia cu exteriorul a 
eficientizării funcţionale a tuturor proceselor din cadrul companiei Algorithm Construcţii S3 S.R.L., 
exemplificate în următoare obiective, după cum urmează:

1. Satisfacerea căinţelor şi aşteptărilor clienţilor şi a altor părţi interesate, inclusiv proprii 
angajaţi;

2. Dezvoltarea unei relaţii avantajoase cu furnizorii şi colaboratorii noştri;
3. Creşterea veniturilor societăţii şi reducerea pierderilor cu non-calitatea;
4. Optimizarea costurilor de producţie şi utilizarea eficientă şi economică a resurselor, printr-un 

management eficace;
5. Dezvoltarea nivelului de conştientizare şi competenţă a personalului, valorificarea 

creativităţii potenţialului uman;
6. Asigurarea fiabilităţii informaţiilor externe şi interne, ţinerea sub control a interfeţelor de 

proces, asigurarea unui cadru necesar pentru stabilirea şi urmărirea aplicării obiectivelor 
propuse;

7. Integrarea managementului riscului pentru creşterea certitudinii în realizarea obiectivelor prin 
demararea procesului de identificare a oportunităţilor şi de minimizare/eliminare a riscurilor 
de neatingere a obiectivelor, implicit a rezultatelor intenţionate;

8. Conformarea cu cerinţele legale şi alte cerinţe aplicabile societăţii;
9. Prevenirea poluării şi diminuarea impactului de mediu, împreună cu colaboratorii companiei, 

îmbunătăţirea managementului deşeurilor, utilizarea raţională a resurselor naturale;
10. Prevenirea şi protecţia împotriva rănilor şi/sau îmbolnăvirilor profesionale a angajaţilor, 

ţinerea sub control a riscurilor, prevenirea apariţiei incidentelor în zonele de producţie;
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11. Asigurarea unor focuri de muncă durabile cu respectarea drepturilor asigurate de legislaţia 
muncii;

12. Utilizarea procesului şi măsurarea continuă a obiectivelor şi proceselor stabilite prin 
implicarea directă şi responsabilă a managementului de la toate nivelele.

La nivelul controlului intern este conturat un program de dezvoltare axat pe principalele activităţi 
coordonate de către cele 3 mari departamente: Operaţional, Mecanizare şi Proiect (Tehnic şi Execuţie).

Principalele obiective ale sistemului de control intern managerial sunt:

1. Implementarea strategiei de management al riscurilor pentru creşterea certitudinii în 
realizarea obiectivelor prin actualizarea registrului riscurilor şi a măsurilor de tratate şl 
control a acestora

2. Creşterea numărului şi a gradului de aplicare a procedurilor operaţionale şi de sistem; 
redactarea acestora tn conformitate cu obiectivele generale şi specifice ale societăţii.

3. Perfecţionarea profesionala a personalului tn domeniul controlului intera/managerial
4. Implementarea, prin colaborarea tuturor factorilor decizionali, a unui sistem ERP 

(Enterprise Resource Planning)- Planificarea Resurselor întreprinderii, destinat 
managementului integrat al tuturor proceselor şi operaţiunilor din societate tn cadrul unei 
platforme informatice unice.

Pe lângă elementele prezentate până în acest moment, activitatea a fost conturată fructuos şi de adoptarea 
de politici interne create pentru întâmpinarea corupţiei (politica anti-corupţie) şi prevenirea spălării de 
bani.

Un segment important în evoluţia societăţii este reprezentat de planificarea activităţii departamentelor 
Tehnic, Execuţie şi Mecanizare din cadrul şantierului Hala Laminor,
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ALGORITHM CONSTRUCŢII S 3

CAPITOLUL V

a HIM; loom iso^oot

OBIECTIVE SPECIFICE

ACTIVITĂŢI PROPUSE PENTRU ANUL 2020

Departamental Tehnic

> FINALIZARE INSTALATH SI ECHIPARE PARCARE SUBTERANA
> FINALIZARE STRUCTURA REZISTENTA EXTINDERE PARCARE

Departamente! Mecanizare

La nivelul Departamentului Mecanizare se doreşte în principal dezvoltarea departamentului pe toate 
palierele organizational atât pentru service cât şi pentru execuţie în strânsă legătură cu omogenizarea 
echipei nou formate şi îmbunăţirea relaţiilor de comunicare şi colaborare dintre angajaţi.

Planul de lucrări pentru anul 2020 este structurat astfel

> Excavare subsol Hala Laminor
o Excavare pamant 100000 mc
o Piconare, excavare, transport beton din demolări 120000 mc
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o Debitare coi flacara oxiacctihiica a resturilor de armaturi si structuri metalice din 
subsol

> Realizare depozit argila, transport argfla de la hala la zona depozitare 80000 mc

> Demolare clădiri anexe nefunctionale ca rol distructiv asupra Halei Laminor

> Concasare primara, sortare beton concasat
o Beton concasat sort 0-63mm -  150.000 mc
o Utilizat in realizarea platformelor cat si pentru comercializare către terti (primcipalii 

beneficiari fiind: Algorithm Residential S3, Administrare Străzi S3 SRL, 
Administrare Active Sector 3, Smart City Invest)

> Realizare platforme din material reciclat din cadrai proiectelor: Hala Laminor, 
Hala Visagului, Pista de carturi ( Făgetului Brăţării) Parc Brăţării, Pod Tecln

o Defrişare arbuşti si flora spontana cu transport de material 
o Decopertare sol vegetal 
o Compactare sol
o Transport si punere in opera beton concasat reciclat 
o Nivelare si compactare beton concasat

> Furnizare de material si echipamente pentru rehzarea terasamentelor drumurilor cu 
scopul dezvoltării Infrastructurii rutiere din sectorul 3

> Străzile: Gura Brăţării, Ion Agarbiceanu, Lunca Bisericii, Lunca Cetatii, Lunca Dochiei 
, Malul Mierii, Nicolae Teclu, Nicolae Pascu, principalul beneficiar fiind societatea:
S.C. ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.
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o aproximativ 115.000 tone de: Amestec agregate reciclate din beton 0 -125, 
o 15.000 tone Material rezultat din excavaţii 

o decopertare sol vegetal 
o furnizare echipamente compactare infrastructura 
o punere in opera beton concasat reciclat

■ transport mataial concasat
■ nivelare cu buldozer
■ nivelare finala cu autogreder
■ compactare cu compactor terasier

> In cadrul proiectului "Parcare bvd. Decebal”
o Excavatie deschisa cota -3,25 si evacuarea pământului rezultat 
o Excavatie subterana la cota -9m si evacuarea pământului rezultat 
o Lucrări de umpluturi strat fundare

Livrări de echipamente adaptate procesului tehnologic de realizare acestei 
investiţii ( pompe epuisment, pompa fixa beton, motostivuitor, Manitou 1840, 
Macara Senribogen 613, Macara Grove GMK 4080 -1)

> Prestări servicii
o Principala activitate in cadrul departamentului de mecanizare o reprezintă, 

închirierea de utilaje si autobasculante specifice activitatii de construcţii, 
o Demararea procesului de autorizare pentru activitatea de tip” SERVICE" 

in cadrul atelierului propriu de reparaţii

> Demonti e/Relocare TERRA PARK
o Demontarea a 32 de ride-uri si transportul in vederea relocării pe alt amplasament.
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> Transport Agabaritk
o Elemente prefabricate din beton agabariticeigrinzi, stâlpi, fundaţie tip pahar

> Achiziţie utilaje construcţii
o STIVUITOR NISSAN U1D2-E703149 
o STIVUITOR NISSAN U1D2-E7031Q3 
o STIVUITOR NISSAN U1D2A25LQ-E703109 
o STIVUITOR NISSAN U1D2A25LQ-E70311 
o Excavator pe senile KOMATSU PC95 
o Miniincarcator frontal CATERPILAR -  BobCat 236B2 
o Minincarcator frontal CATERPILAR- BobCat 236B 
o Miniincarcator frontal KOMATSU SK.815 
o Miniincarcator frontal KOMATSU SK81ST 
o Automacara BENDINI25 BETA 
o STIVUITOR HYUNDAI 50L -  7A 
o STIVUITOR MITHSUBISIII FG50K2 
o KART SODI RX8 4buc.

> Nevoia implementării unui serviciu de identificare si localizare pe rezervorul maşinii sau 
utilajului, avand ca scop creşterea nivelului de siguranţa si rapiditate in alimentarea cu 
carburant, al autovehiculelor si utilajelor cat si un instrument de control prin transmitem 
datelor la un calculator, a dus la încheierea unui contract,
de aprovizionare si monitorizare a carburantului cu operatorul economic Compania 
Rompetrol
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CAP VI

OBIECTIVE PRIVIND TRANSPARENŢA INSTITUŢIONALĂ

Societatea, prin grija Preşedintelui Consiliului de Administraţie, va publica pe pagina proprie de internet,
pentru accesul asociaţilor şi al publicului, după caz, următoarele documente şi informaţii:

a) hotărârile adunărilor generale ale asociaţilor, în termen de 48 de ore de la data adunării;
b) situaţiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;
c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
d) raportul de audit anual;
e) lista administratorilor şi a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administraţie şi ale 

directorilor sau, după caz, ale membrilor consiliului de supraveghere şi membrilor directoratului, 
precum şi nivelul remuneraţiei acestora;

f) rapoartele consiliului de administraţie sau, după caz, ale consiliului de supraveghere;
g) raportul anual cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor, 

în cursul anului financiar;
h) Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul 

revizuirii acestuia.

Preşedintele Consiliului de Administraţie împreună cu Membrii Consiliului de Administraţie vor colabora 
pentru îndeplinirea programului de activitate. împreună cu salariaţii vor monitoriza criteriile de 
îndeplinire a obiectivelor şi de realizare a indicatorilor de performanţă pe baza cărora este structurat acest 
program de activitate.
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CStre ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL

SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL

Sediul Sediul Sodal: Bucureşti, sector 3, Bd. Basarabia ur. 256.

Referitor Program de Activitate pentru anul 2020

APROBAT, bi şedinţa Consiliului de Administraţie din data de.lflf^.2020 

PREŞEDINTE CA: COSOCARIU ALEXANDRU-DAN....

MEMBRU CA : DEDE DANIELA

MEMBRU CA : MARINESCU GABRIEL MIRCEA.

MEMBRU CA; MATACHE DOINA FLORENTINA.

MEMBRU CA: USURELU GABRIEL ALEXANDRU

Algorithm Contractu S3 D*te Fiscal*:
Bd. Basarabia, nr 256, Corp Cl, Sector 3 CIF 37734360
Bucureşti, Romania RC «0/8653/2017
E-mail: officeiaacs3.ro IBAN RO32BTRERONCRT04149327Q1
Web: www.acs3.ro Banca Transilvania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcţii S3 In conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 Tn
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fl dezvăluite unor terţi In baza unul temei legal Justificat Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
tn Regulamentul UE679/2016, prlntr-o cerere scrisă, semnată £  datată transmisă pe adresa Algorithm Construct» S3.

http://www.acs3.ro


Către ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL

SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL

Sediul Sediul Social: Bucureşti, sector 3, Bd. Basarabie nr. 256.

Referitor Program de Activitate pentru anul 2020

APROBAT, in şedinţa Consiliului de Administraţie din data de,:......2G2C

PREŞEDINTE CA : COSOCARIU ALEXANDRU-DAN...,

MEMBRU CA : DEDE DANIELA

MEMBRU CA : MARINESCU GABRIEL MIRCEA

MEMBRU CA : MATACHE DOINA FLORENTINA

MEMBRU CA : USURELU GABRIEL ALEXANDRU
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scope

Raportul auditorului independent

Către Asociaţii S.C. Algorithm Construcţii S3 S.R.L.

Opinie

1 Am auditat situaţiile financiare anexate ale societarii S.C. Algorithm Construcţii S3 S.R.L. 
(“Societatea”) care cuprind bilanţul la data de 31 decembrie 2019, contul de profit si pierdere 
pentru exerciţiul financiar incheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile 
semnificative si alte note explicative. Situaţiile financiare menţionate se refera la:

• Activ net/Total capitaluri: 285.069.183 lei
• Rezultatul net al exerciţiului financiar. 1.764.398 lei, profit

2 In opinia noastra, situaţiile financiare anexate oferă o imagine fidela a poziţiei financiare a 
Societarii Ia data de 31 decembrie 2019 precum si a rezultatului operaţiunilor sale pentru 
exerciţiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor 
Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situaţiile financiare 
anuale individuale si situaţiile financiare anuale consolidate cu modificările ulterioare (“OMFP 
nr. 1802/2014").

Baza pentru opinie

3 Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (ISA). 
Responsabilităţile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in secţiunea 
Responsabilităţile auditorului intr-un audit al situaţiilor financiare din raportul nostru. Suntem 
independenţi fata de Societate, conform cerinţelor de etica profesionala relevante pentru auditul 
situaţiilor financiare din Romania si ne-am îndeplinit celelalte responsabilităţi de etica 
profesionala, conform acestor cerinţe. Credem ca probele de audit pe care le-am obturat sunt 
suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastre.

Alte aspecte —Aria de aplicabilitate a auditului

4 Situaţiile financiare anexate nu sunt menite sa prezinte poziţia financiara, rezultatul operaţiunilor 
si un set complet de note la situaţiile financiare in conformitate cu reglementari si principii 
contabile acceptate in tari si jurisdicţii altele decat Romania. De aceea, situaţiile financiare 
anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile si 
legale din Romania inclusiv OMFP nr. 1802/2014.



Alte informaţii—Raportul administratorilor

5 Alte informaţii includ Raportul administratorilor. Administratorii sunt responsabili pentru 
întocmirea si prezentarea Raportului administratorilor in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, 
punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale si 
situaţiile financiare anuale consolidate si pentru aed control intern pe care administratorii ii 
considera necesar pentru a permite întocmirea si prezentarea Raportului administratorilor care sa 
nu conţină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor nu face parte din situaţiile financiare. Opinia noastra cu privire la 
situaţiile financiare nu acopere Raportul administratorilor.

lri legătură cu auditul situaţiilor financiare pentru exerciţiu) financiar încheiat Ia 31 decembrie 
2019, responsabilitatea noastra este sa citim Raportul administratorilor si, in acest demers, sa 
apreciem daca exista neconcordante semnificative intre Raportul administratorilor si situaţiile 
financiare, daca Raportul administratorilor include, in toate aspectele semnificative, infoimatiile 
cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situaţiile 
financiare anuale individuale si situaţiile financiare anuale consolidate si daca in baza 
cunoştinţelor si înţelegerii noastre dobândite in cursul auditului situaţiilor financiare cu privire la 
Societate si la mediul acesteia, informaţiile incluse in Raportul administratorilor sunt eronate 
semnificativ. Ni se solicita sa raportam cu privire la aceste aspecte. In baza activitatii desfăşurate, 
raportam ca:

a) in Raportul administratorilor nu am identificat informaţii care sa nu fie in concordanta, 
in toate aspectele semnificative, cu informaţiile prezentate in situaţiile financiare 
anexate;

b) Raportul administratorilor identificat mai sie include, in toate aspectele semnificative, 
informaţiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările 
contabile privind situaţiile financiare anuale individuale si situaţiile financiare anuale 
consolidate.

lri plus, in baza cunoştinţelor si înţelegerii noastre dobândite in cursul auditului situaţiilor 
financiare pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2019 cu privire la Societate 
si la mediul acesteia, nu am identificat informaţii incluse in Raportul administratorilor care sa fie 
eronate semnificativ.

Responsabilităţile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situaţiile 
financiare

6 Conducerea Societăţii este responsabila pentru întocmirea situaţiilor financiare care sa ofere o 
imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 si pentru acel control intern pe care 
conducerea fi considera necesar pentru a permite întocmirea de situaţii financiare lipsite de 
denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare

7 In întocmirea situaţiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii 
Societarii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare 
la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilităţii pe baza continuităţii activitatii, cu

<T>



excepţia cazului in care conducerea fie intenţionează sa lichideze Societatea sau sa oprească 
operaţiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.

8 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de 
raportare financiara al Societăţii.

Responsabilităţile auditorului intr-un audit al situaţiilor financiare

9 Obiectivele noastre constau in obţinerea unei asiguraţi rezonabile privind măsură in care situaţiile 
financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de 
eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea 
rezonabila reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanţie a faptului ca un audit 
desfăşurat in 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 situaţii financiare.

10 Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam raţionamentul profesional si menţinem 
scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

e Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situaţiilor financiare, 
cauzata fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca 
răspuns la respectivele riscuri si obţinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a 
furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturări 
semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei 
denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune înţelegeri 
secrete, Ms, omisiuni intenţionate, declaraţii false si evitarea controlului intern.

• Înţelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectării de proceduri de 
audit adecvate circumstanţelor, dar fare a avea scopul de a exprima o opinie asupra 
eficacităţii controlului intern al Societarii.

• Evaluam gradul de adecvare & politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al 
estimărilor contabile si el prezentărilor aferente de informaţii realizate de către 
conducere.

• Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a 
contabilităţii pe baza continuităţii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit 
obţinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau 
condiţii care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societăţii de a- 
si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine 
semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentărilor 
aferente din situaţiile financiare sau, in cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, 
sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obţinute 
pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiţii viitoare 
pot determina Societatea sa nu isi mai desfăşoare activitatea in baza principiului 
continuităţii activitatii.

© Evaluam in ansamblu prezentarea, structura si conţinutul situaţiilor financiare, inclusiv 
al prezentărilor de informaţii, si măsura in care situaţiile financiare reflecta tranzacţiile 
si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o 
prezentare fidela.



scope

31 Comunicam 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 le identificam pe parcursul auditului.

12 Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv asociatului unic al Societarii. Auditul 
nostru a fost efectuat pentru a putea raporta asociatului unic al Societarii acele aspecte pe care 
trebuie sa le raportam intr-un raport de audit financiar, si nu in alte scopuri. In măsură permisa de 
lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decât făta de Societate si de asociatul unic al 
acesteia, in ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formata.

Pentru si in numele Interscope SRL:

Alte aspecte

Tudor Ionescu

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a 
Activităţii de Audit Statutar (ASPAAS) 

Auditor financiar: lone teu Tudor Laurentlu 
Registrul Public Electronic; A f1622

Autoritatea pemru Supravegherea Publică a 
’ Activităţii de Audit Statutar (ASPAAS) 

i.tj ■ Firma de Audit: interscope S.R.L. 
i i 1'  Registrul Public Electronic: FAlOOd

înregistrat in Registrul public electronic 
ASPAAS cu numărul 1622

inregistrat in Registrul public electronic 
ASPAAS cu numărul 1004

Bucureşti, 18 mai 2020



Data: 18 mai 2020 

Către: lnterscope SRL 

Doamnelor şi domnilor,

Această scrisoare de reprezentare face referire la auditor ea de către dumneavoastră a situaţiilor financiare 
ale Algorithm Construcţii S3 SRL („Societatea”), pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 
2019 in scopul exprimării unei opinii cu privire la faptul daca aceste situării financiare oferă o imagine 
fidela a poziţiei financiare a Societarii la data de 31 decembrie 2019 precum si a rezultatului operaţiunilor 
sale pentru exerciţiul incheiat la aceasta în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 
1802/2014 si modificările ulterioare (OMFP 1802/2014).

CcaSiranaiH ca, in deplina cunoştinţa de cauza si cu buna credinţa, si in urma intervievărilor pe care le- 
am considerat necesare in scopul informării noastre adecvate:

Situaţii Financiare:

1. Ne-am îndeplinit responsabilităţile, asai cum au fost stabilite in termenii contractului de audit 
din data 13 decembrie 2019, pentru pregătirea si prezentarea fidela a situaţiilor financiare/ 
Întocmirea situaţiilor financiare ce reflecta o imagine fidela si corecta in conformitate cu 
OMFP 1802/2014.

2. Metodele de evaluare si ipotezele semnificative folosite de noi în elaborarea unor estimări 
contabile, inclusiv cele evaluate Ia valoarea justa, sunt rezonabile.

3. Efectele denaturărilor necorectate sunt nesemnificative, atat individual cat si cumulat, pentru 
situaţiile finandare in ansamblu.

Informaţii furnizate:
4. Noi v-am asigurat Bvs:

(a) acces la toate Informaţiile de care avem cunoştinţa ca sunt relevante pentru întocmirea 
situaţiilor financiare, cran ar fi registre contabile, documente si alte aspecte.

(b) informaţii suplimentare pe care Je-atî solicitat de la noi in scopul realizării auditului; si

Algorithm Constructs S3
Bd, Basarabia, nr256. Corp Cl, Sector 3 

Bucureşti, Romania 

E-mall: office jŞacs3,ro 

Web; vww.acs3.ro

Data Fiscalei
OF 37714360 

RC J40/B651/2JQ17

IBAN R032BTRLRONCRT0414912701 

Banca Transilvania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcţii 53 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 673/2016 In
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unul temei legal Justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
S i Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată ţi datată transmisă pe adresa Algorithm Construcţii S3.



(c) acces nerestrictionat la persoanele din cadrul Societatii de la care aii considerat ca este 
necesar sa obţineţi probe de audit

5. Toate tranzacţiile au fost corect înregistrate în contabilitate si sunt reflectate in situaţiile 
financiare.

6. Recunoaştem ca avem responsabilitatea pentru pentru aed control intern pe care conducerea 
II considera necesar pentru a permite întocmirea de situaţii finandare care sa nu conţină 
denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii. In mod specific, recunoaştem ca avem 
responsabilitatea pentru proiectarea, implementarea si menţinerea unui control Intern 
relevant pentru întocmirea sl prezentarea fidela a situaţiilor financiare care sa nu conţină 
denaturaţi semnificative, datorate fraudei sau erorii.

7. Nu au existat cazuri de frauda, sau suspiciuni de frauda de care avem cunoştinţa si care sa 
afecteze Societatea si in care au fost implicate:

• Persoane din cadrul conducerii executive;
© Angajaţi care au un rol important în controlul intern, sau
* Alte persoane, când frauda ar putea avea un efect semnificativ asupra situaţiilor financiare.

8. V-am prezentat toate cazurile cunoscute de neconformitate sau suspectate de neconfomitate cu 
legi si reglementari ale căror efecte ar trebui sa fie luate în considerare Ia pregătirea situaţiilor 
finandare. V-am prezentat si am contabilizat corespunzător si / sau prezentat in situaţiile 
finandare Întocmite in conformitate cu OMFP 1802/2014 toate litigiile cunoscute sau posibile 
si revendicări ale căror efecte ar trebui sa fie avute in vedere la Întocmirea situaţiilor 
financiare.

9. V-am pus la dispoziţie toate registrele contabile şi documentele justificative şi toate deciziile 
asociatului unic, respectiv cele din 15.04.2019 si 09.07 2019 (pentru punerea in aplicare a HCL S3 
355, 356, 358, 360, 361 din 25.06.2019), precum si hotărârile Consiliului de Administraţie din
16.01.2019, 30.01.2019, 13.02.2019, 27.02.2019, 13.03.2019, 29.03.2019, 9.04.2019, 24.04.2019,
07.05.2019, 22.05.2019, 24.05.2019, 19.06.2019, 27.06.2019, 10.07.2019, 26.07.2019, 19.08.2019,
30.08.2019, 13.09.2019, 27.09.2019.03.10.2019, 23.10.2019, 12.11.2019, 25.11.2019, 09.12.2019,
20.12.2019, 27.01.2020, 03.02.2020, 11.03.2020, 20.03.2020, 23.03.2020, 27.03.2020, 31.03.2020, 
15.04.2020,29.04.2020,08.05.2020.

10. V-am prezentat toate informaţiile cu privire la identificarea pârtilor legate ci la tranzacţiile 
încheiate cu aceste părţi de care avem cunostinta;toate relaţiile si tranzacţiile cu aceste părţi au 
fost corespunzător contabilizate si reflectate in conformitate cu OMF1802/2014 .

Algorithm Constructs S3 Date Fiica le:

Bd. Basarabia, nr 256, Corp Cl, Sector 3 Clf 37714350

Bucureşti, Romania RCJ40/8651/2017

E mail: offlceijBacs3.ro IBAN RO32BTRLR0NCRT0414932703

Weh: www.acs3.ro Banca Transilvania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de  Algorithm Construcţii S3 tn conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 in
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi deivSlulte unor terţi In baia unul temei legal Justificat. V i puteţi exercita drepturile prevăzute
tn Regulamentul UE67S/2016, prlntr-o cerere scrisă, semnaţi ţi dstati transm işi pe adresa Algorithm Construcţii S3.
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11. Nu au exista! comunicări de la organele de reglementare (agenţii de reglementare, agenţii 
guvernamentale, autoritati fiscale, etc ) referitor la investigaţii sau suspiciuni privind neconformitatea 
cu legi si reglementari, sau deficiente in practicile de raportare financiara sau alte probleme care ar 
putea avea un impact advers semnificativ asupra situaţiilor financiare.

Informaţii furnizate referitoare la raţionamentele cheie sl ipotezele folosite in estimări ale 
conducerii Societarii:

12. Confirmam ca v-am furnizat toate informaţiile relevante in legătură cu următoarele:
(a) Raţionamentele, in afara de cele care implică estimări, pe care conducerea Societăţii le-a 

avut in vedere în procesul de aplicare a politicilor contabile ale Societăţii care au efectul 
cel mai semnificativ asupra sumelor prezentate in situaţiile financiare.

(b) Ipotezele de baza privind viitorul, precum şi alte surse-cheie de estimare a 
incertitudinilor la data bilanţului, cu un risc semnificativ de a cauza o ajustare 
semnificativa a valorii contabile a activelor si datoriilor in anul financiar următor

Intenţiile si planurile conducerii Societarii, si alte informaţii care snnf cunoscute doar de 
conducerea Societarii

13. Toate tranzacţiile de vânzare sunt definitive si nu exista intelegeri cu clienţii sau alte clauze care 
permit retumarea mărfii, cu excepţia condiţiilor prevăzute de garanţiile obişnuite aferente unui act de 
van zare.

14. Nu exista garanţii sau ipoteci in legătura cu Societatea, cu excepţia celor prezentate in cursul 
auditului.

15. Confirmam ca v-am prezentat toate informaţiile cu privire la următoarele aspecte (acolo unde este 
cazul):

a) contracte oneroase, spre exemplu acele contracte în care costurile inevitabile aferente îndeplinirii 
obligaţiei depasesc beneficiile economice care urmează a fi primite in conformitate cu acestea, 
inclusiv pierderile care rezulta din angajamente de vanzare si cumpărare din contracte oneroase.

b) datoriile referitoare la dobânzile pentru depozite şi alte datorii, inclusiv împrumuturi subordonate 
si împrumuturi in participare.

c) pierderi din tranzacţiile care nu sunt recunoscute in bilanţul contabil

d) activele gajate drept garanţii

e) contracte cu instituţii financiare care implica restricţii privind soldurile de numerar si linii de 
credit sau contracte similare

Algorithm Constructs S3

Bd Basarabia, nr 256, Corp Cl, Sector 3 

Bucureşti. Romania

Web: www.acs3.ro

Date Fiscale:
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Banca Transilvania
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scopul Îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi In baza unui temei legal Justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
In Regulamentul UE679/2016, prlntr-o cerere scrisă, semnată $1 datată transmisă pe adresa Algorithm Construcţii S3.

http://www.a


f) natura implicării si tranzacţiile cu entitati cu scop special care nu sunt consolidate, in care 
Societatea este un sponsor sau cedent. Specific, am considerat dacă Societatea controlează 
entitatile cu scop special în conformitate cu OMF 1802/2014 cu modificările ulterioare.

16. Societatea a respectat toate înţelegerile contractuale care ar fi putut avea un efect semnificativ 
asupra situaţiilor financiare in cazul nerespectarii, de exemplu indicatori financiari si angajamente 
nefinanciare cerute a fi îndeplinite în cadrul contractelelor de imprumut.

17. Nu exista niciun aranjament de compensare in bilanţ, formal sau informai, in nici unul dintre 
conturile noastre de numerar sau investiţii. Nu avem nicio linie de aranjamente de credit alta decât 
cea prezentata in Nota 6 la situaţiile financiare.

18. Nu avem planuri sau intenţii care ar putea afecta valoarea contabila sau clasificarea activelor si 
pasivelor.

19. Nu avem in plan să abandonam liniile de producţie sau alte planuri si intenţii in numele Societăţii 
care vor avea ca urmare stocuri in exces sau perimate si niciun element de stoc nu este raportat la o 
valoare superioara valorii realizabile nete.

Drepturi asupra activelor, clasificarea si valoarea contabila a activelor, si deprecierea activelor

20. Societatea are drepturi de proprietate asupra tuturor activelor.

21. Confirmam ca am efectuat corespunzător testul de depreciere inclusiv următoarele:
a) La data bilanţului am efectuat testul de depreciere pentru fiecare activ sau unitate generatoare de 

numerar pentru care exista un indiciu de posibila depreciere la acea data. In acest sens,confirmam 
ca am evaluat in mod corespunzător, la data bilanţului, daca exista vreun indiciu ca un activ sau 
unitate generatoare de numerar ar putea fi depreciat.

b) Activele Societăţii au fost identificate si alocate corespunzător unităţilor generatoare de numerar 
aferente in vederea efectuării testului de depreciere in conformitate cu OMFP 1802/2014.

c) Informaţiile furnizate si utilizate de către conducere pentru determinarea valorii recuperabile a 
activelor si a unităţilor generatoare de numerar sunt in conformitate eu planurile viitoare ale 
Societarii.

d) Pentru rezcnabilitate au fost efectuate comparaţii cu datele de piaţa la data bilanţului, de exemplu 
capitalizarea de piaţa, si conducerea Societarii este satisfăcut de faptul ca rezultatele nu sunt in 
contradicţie cu evaluarea de ansamblu a valorii sumelor recuperabile.

Algorithm  Construcţii S3
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Banca Transilvania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcţii S3 In conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 Tn
scopul Îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fl dezvăluite unor terţi In baza unui temei legal justificat Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE679/2016, prlntr-o cerere scrisă, semnată şl datată transmisă pe adresa Algorithm Construcţii S3.



e) Condiţiile de piaţa aparate după data bilanţului au fost luate in considerare pentru a determina 
daca reprezintă evenimente care necesita sau nu ajustare in scopul determinării valorii realizabile 
nete, sau a valorii de utilizare.

f) Confirmam ca v-am furnizat toate informaţiile relevante pentru testul de depreciere efectuat in 
conformitate cu OMFP 1802/2014, inclusiv ipotezele cheie folosite si raţionamentele făcute.

Active Financiare

22. Am evaluat toate activele financiare, cu excepţia celor a căror modificare a valorii se include in 
contul de profit si pierdere, pentru a putea determina daca exista dovezi de depreciere ca urmare a 
unui sau mai multor evenimente care au avut loc după recunoaşterea lor iniţiala, si orice depreciere 
identificata a fost reflectata corespunzător in situaţiile financiare. In ceea ce priveşte investirile in 
instrumente de capitaluri proprii, am recunoscut o depreciere atunci când a existat o scădere 
semnificativa sau prelungita a valorii juste a instrumentului sub costul acestuia sau in cazul altor 
dovezi obiective de depreciere. Am stabilit daca o scădere a valorii juste sub cost este 
„semnificativa” sau „prelungita” in conformitate cu criteriile Dvs.

Beneficii post-angajare

23. Confirmam ca toate beneficiile post - angajare acordate angajaţilor au fost identificate, clasificate si 
contabilizate in mod corespunzător ca planuri de beneficii determinate sau ca planuri de contribuţii 
determinate in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 si cu politicile 
contabile descrise in notele la situaţiile financiare.

24. Confirmam in continuare:
a) Toate beneficiile semnificative acordate după încheierea perioadei de angajare, inclusiv 

toate aranjamentele statutare, contractuale sau implicite in acţiunile angajatorului au fost 
identificate si contabilizate corespunzător;

b) Toate beneficiile acordate angajaţilor care fac parte din personalul cheie din conducere 
sunt prezentate in mod adecvat.

Conturi de taxe

25. Sumele reprezentând cheltuieli cu impozitul pe profit, creanţe in legătură cu impozitul pe profit 
si/sau datorii in legătură cu impozitul pe profit au fost determinate in conformitate cu Ordinul 
Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 , si sunt complete si corecte. Impozitul pe profit de 
plata a fost recunoscut ca datorie in limita sumei neplatite. Daca suma plătită a depăşit sume 
datorata, surplusul a fost recunoscut ca si creanţa.

Algorithm Constructs S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C l, Sector 3 

Bucureşti, Romania 

e-mail: offtoei9acs3.ro 

Web: www.acs3.ro

Data Fiscale:

CIF 37714360 

RCJ40/8651/2017 
IBAN RO32BTRLRONCRT04149127O1 

Banca Transilvania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcţii S3 tn conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fl dezvăluite unor terţi tn baza unui temei legal Justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată sl datată transmisă pe adresa Algorithm Construcţii S3.



Provizioane, Active contingente, Datorii contingente

26. Nu sunt:
a) alte datorii care trebuie recunoscute si nici alte active contingente sau datorii contingente 

care trebuie prezentate in situaţiile financiare in conformitate cu Ordinul Ministrului 
Finanţelor Publice nr. 1802/2014 si cu politicile contabile descrise in notele la situaţiile 
financiare, inclusiv datoriile sau datoriile contigente care ar putea decurge din acte posibil 
ilegale sau ilegale sau

b) Alte aspecte legate de mediu care ar putea avea un impact material semnificativ asupra 
situaţiilor financiare.

Principiul continuităţii activitatii

27. S-a făcut o analiza privind capacitatea Societarii de a-si continua activitatea luând in considerare 
toate informaţiile disponibile cu privire la viitor, care conform Ordinului Ministrului Finanţelor 
Publice nr. 1802/2014 si politicilor contabile descrise in notele la situaţiile financiare este de cel 
puţin, dar nu limitat Ia, doisprezece luni de la sfârşitul perioadei de raportare. Confirmam faptul ca 
nu avem cunoştinţa de nici o incertitudine semnificativa legata de evenimente sau condiţii care ar 
putea cauza indoieli semnificative asupra, capacitatii Societăţii de a-si continua activitatea.

Evenimente ulterioare

28. Toate evenimentele ulterioare datei situaţiilor financiare si care conform Ordinul 
Ministruiuiui Finanţelor Publice nr. 1802/2014 necesita ajustare sau prezentare in situaţiile 
financiare an fost modificate san prezentate in situaţiile financiare.

Reprezentări adiţionale

29. In plus fata de declaraţiile scrise prezentate mai sus, auditorul poate considera ca este necesar sa 
solicite declaraţii scrise suplimentare pentru a putea sprijini alte probe de audit relevante pentru 
situările financiare sau una sau mai multe afirmaţii specifice in situările financiare.

30. Confimam ca:

AlgortUwn Construcţii S3
Bd Basarabia, nr 256, Corp Cl, Sector 3 

Bucureşti, Romania 
E-mail: offlcetfacs3.ro 

Web: www.ac^.ţo

Date Fiscale:
CIF 37714360 

RC J4Q/B6SÎ/2017 

IBAN RO32BTRLRONCRTO414912701 
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Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcţii S3 In conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 In
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fl dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal Justificat. V# puteţi exerdta drepturile prevăzute
rn Regulamentul UE679/2016, prirrtr-o cerere scrisă, semnată şl datată transmisă pe adresa Algorithm Construcţii S3.
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Toate informaţiile finandare prezentate in Raportul administratorilor sunt in concordanta cu 
situaţiile financiare pentru exerdtiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019, întocmite in 
conformitate cu OMPF 1802/2014.

- Raportul administratorilor este întocmit in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor 
Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare, articolele 489-492 din reglementările 
contabile privind situaţiile financiare anuale individuale si situaţiile financiare anuale 
consolidate.

- Raportul administratorilor nu conţine informaţii eronate.

31. Confirmam ca in prezent Societatea deţine active spre vanzare in valoare de 9.097.000 lei constând 
in echipamente destinate initial parcului de distracţii ce urma a fi amenajat in cadrul Halei Laminor 
si ramase in conservare după dedzia acţionarilor de a schimba destinaţia Halei Laminor la 
finalizarea investiţiei. In urma Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 din 29.04.2020 aceste 
active v o t  fi vândute societarii AS3- Administrare Străzi S3 SRL (deţinuta de Consiliul Local Sector 
3) pentru suma de 9.187.970 lei. Derularea procedurilor legate de tranzacţia susmenţionata este in 
curs la data acestei Scrisori.

32. La data situaţiilor finandare Societatea are capital subscris si nevarsat de către cei doi asociaţi in 
valoare totala de 69.810.000 lei. Pe baza informaţiilor pe care le deţinem la data acestei scrisori acest 
capital subscris urmeaza a fi varsat intr-un interval de timp rezonabil, respectiv cel mult 12 luni de ia 
data situaţiilor financiare.

33. Cocfimam ca am efectuat o analiza a capadtatii Societarii de a aplica in continuare principiul 
continuităţii activitatii, care, conform OMFP 1802/2014 este de (dar nu limitat la) 12 luni de la data 
raportării. Confirmam ca pe baza analizei noastre si considerând toti factorii de risc si incertitudinile 
identificate de noi la nivelul Societarii, inclusiv cele legate de actuala pandemie de COV5D-19, si nu 
am identificat nicio incertitudine semnificativa in ceea ce priveşte capacitatea Societarii de a-si 
continua activitatea.

E-mail: offlceiaacs3.ro IBAN RO32BTRIRONCRTW M91270I

Web: www.acs3.ro Banca Transilvania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcţii S3 tn conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene £73/2016 tn
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele potfi dezvăluite unor terţi tn baza unui temei legal Justificat Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
tn Regulamentul UE679/2016, prlntr-o cerere scrisă, semnată fl datată transm isă pe adresa Algorithm Construcţii S3.



Către: Interscope SRL

Data: 18 mai 2020 

Stimati Domni,

Această chestionar in legătură cu evenimente ulterioare face referire la auditarea de către 
dumneavoastră a situaţiilor financiare ale Algorithm Construcţii S3 SRL („Societatea”), pentru 
exerciţiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2019 in scopul exprimării unei opinii cu privire la 
modul in care aceste situaţii financiare oferă o imagine fidela a poziţiei financiare a Societarii la data 
de 31 decembrie 2019.

Nu avem cunoştinţă despre orice alte evenimente ulterioare bilanţului sau cunoştem alţi factori 
suplimentari care au legătură cu evenimentele cunoscute, care să poată conduce la schimbarea imaginii 
oferite de situaţii.

Nu exista proceselor verbale ale Asociatului Unic, ale Consiliului de Administraţie, ţinute după 
sfârşitul perioadei şi investigarea aspectelor discutate la întruniri pentru care procesele verbale nu sunt 
încă disponibile.

Nu au aparut de evenimente ulterioare care ar putea afecta situaţiile financiare legate de (dar nu limitat

• Starea curentă a elementelor care au fost contabilizate pe baza unor date preliminare sau 
neconcludente. Nw este cazul

c Dacă s-au contractat noi angajamente, împrumuturi sau garanţii. Nu este auzul
« Dacă au avut loc vânzări de active sau sunt planificate astfel de vânzări. Nu este cazul

o Dacă au fost emise noi acţiuni sau obligaţiuni sau a fost realizat un contract de fuziune sau de
lichidare sau este planificat un astfel de contract. Nu este cazul

« Dacă există active rechiziţionate de guvern sau dacă au fost distruse, de exemplu, de inundaţii sau 
incendii. Nu este em il

® Dacă au apărut condiţii noi în ceea ce priveşte ariile de risc şi contingenţele. Nu este cazul
® Dacă au fost efectuate ajustări contabile neobişnuite sau se au în vedere astfel de ajustări. Nu este

• Dacă au apărut sau este posibil să apară evenimente care ar aduce în discuţie gradul de adecvare a 
politicilor contabile utilizate în situaţiile financiare aşa cum ar fi, de exemplu, cazul în care astfel 
de evenimente aduc în discuţie validitatea principiului continuităţii activităţii. Nu este cazul

* Alte evenimente ce trebuie investigate de către management? In plus va rugam sa va referiri la 
impactul COVJD-19 asupra operaţiunilor Societăţii. Am efectuat o analiza a capacitatii 
Societăţii de a aplica in continuare principiul continuităţii activitatii, care, conform OMFP 
1802/2014 este de (dar nu limitat ia) 12 luni de k  data raportării. Confirmam ca pe baza 
analizei noastre si considerând toti factorii de risc si incertitudinile identificate de noi la 
nivelul Societăţii nu am identificat nicio incertitudine semnificativa in ceea ce priveşte 
capacitatea Societăţii de a-$i continua actiyitates.

la):

cazul

Preşedintele CA, 
Alexandru Dan Cosocariu



■
B ifa ţi n u m i

d a c ă

e s t e  c a z u l :

□  Mari Contribuabil! care depun bilanţul la Bucureşti
£ ]  Sucursala
□  GIE - grupuri de Interes economic |
(U Activ net mai mic de 1 f l  din valoarea capitalului subscris

Si 002, ai So 07.05.2020 Tip situaţie financiară: BL

(• An C  Semestru Anul 2019

Suma de control 283.000.000

Entitatea

e*U5
g
I

ALGORITHM CONSTRUCŢII S3 SRL

Judeţ
Bucureşti

Sector Localitate
Sector 3 Bucureşti

Strada Nr.
IBLD. BASARABIA 256

Bloc Scara Ac.

□  □ □ a
Telefon

□

Număr din registrid comerţului J4M6S1/2017 | Cod unic de înregistrare J 3 | 7 | 7 1 1 4 3 6I°I
Forma de proprietate

35-Societari cu răspundere llmlteîa
Activitatea preponderenta (cod sl denumire dasa CAEN)

4120 Lucrări de construcţii a dadlrior rezidenţiala ţi nerezident lele J
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumiredasa CAEN)

4î 20 Lucrări de construcţii a  dădWtar rezidenţiale si rezidenţiale

(* Situaţii financiare anuale
(entităţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

' _  Entităţi mijlocii, mari si entităţi de 
j(tl Interes public
rc ~Ewfetgpwki
[jT* Mkroeivtftîp "

□
Entităţi de

puM k
0 O l. emitîţile care au optat pentru un exerciţiu financiar difartt d« 

anul ntjendartejc, cLart. 27 din L e g e a  cantabBttâţBnr. 8 2 / 1 9 9 1

|~| 2. persoanele Juridice aflate în Ddi Ware, potrivă Jegfl
i .  subunităţile deschise In România de sodetiţt rezidente in state 

aparţinând Scatiului Economic European
Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12,2019 de către entităţile de Interes public si de entităţile prevăzute la pet.9 «Un.(4) 
din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările ţi completările ulterioare, al căror 
exerdtln financiar corespunde cu anul calendaristic 
FIO - BILANŢ
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUAŢIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori: Capitaluri - total 

Capital subscris 

Profit/ pierdere

285.069.183

283.000.000

1.764.398

ADMINISTRATOR,
Numele sl prenumele

ÎNTOCMIT,
Numele si prenumele

BRADIN M IH A EU  MAGDALENA

Calitatea

12-CONTABIL SEF J

Semnătura
Nr.de Inregls!v g e  In:, gartsmul profesional

. . .  . '

SEMNĂTURĂ DEVINE VIZIBILA DUPĂ O 
VALIDARE CORECTA

Entitatea are obligaţia legau de audita re a situaţiilor finandare anus le? d  D A j r  NU
Entitatea a optat voluntar pentru audita rea situaţiilor finandare anuale? C  DA {* NU

Situaţiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii £3

Formular VALIDAT

AUDITOR
Nume sl prenume auditor persoana fizică/ Denumire Arma de audit

INTERSCOPE SRL

Nr.de înregistrare In Registrul ASPAAS
1004/2010 1 6 Z II 6 8 7 4
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F IO  - p a g . 1

BILANŢ
la d a ta  d e  3 1 .1 2 .2 0 1 9

Cod 1 0  - lei -

Denumirea elementului

(formulele de calcul se refera la NrjtJ, din col.6)

Hm*.
OMFP
nij7B1/
2019

Nr.
rd.

Sold la:

01.01.2019 31.12.2019

A B i 2
A. ACTIVE (MOBILIZATE

1. IMOBILIZĂRI n e c o r p o r a le

1 Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) 01 01 0 0

2-Cheitulelile de dezvoltare (ct203-2S03-2903) 02 02

3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare 
şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03 03 8.276 11.926

4. Fond comercial (ct.2071-2807) 04 04

SActive necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 
(CL 206-2806-2906) 05 05

6. Avansuri (ct.4094 - 4904) 06 06 1
TOTAL (rd.QI l& 06) 07 07 8.276 11.926

11. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri şl construcţii (ct 211 +212-2811-2812-2911 -2912) 08 08 23.116.695 33.477.791

2. Instalaţii tehnice ş! maşini (ct 213 +  223 - 2813 - 2913) 09 09 38.144266 29.717251

3. Alte instalaţii, utilaje şl mobilier (ct 214 + 224 - 2814 - 2914) W 10 87318 95.260

4. Investit!! imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) 11 11

5. Imobilizări corporale in curs de execuţie (ct 231-2931) 12 12 64.625.863 136.659282

6Jrivestltli imobiliare in curs de execuţie (ct 235-2935) 13 13

7 Active corporale de explorase si evaluare a resurselor minerale
(ct 216-2816-2916)

M 14

SActlve biologice productive («217+227-2817-2917) 15 15

9. Avansuri (ct. 4093-4903) 16 16 135.132 221.471

TOTAL (rd. 08 la 16) 17 17 126.109.274 200.171.055

Iii. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

| 1. Acţiuni deţinute te filiale (ct. 261 - 2961) 18 18

' 2. împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964) 19 19

! 3. Acţiunile deţinute la entitatile asociate sl la entitatile controlate In 
comun (ct. 262+263-2962)

20 20

4. împrumuturi acordate entităţilor asociate si entităţilor controlate In 
comun (a. 2673 + 2674 - 2965)

21 21

5. Alte titluri Imobilizate (ct. 265 +266- 2963) 22 22

6. Alte împrumuturi
(ct. 2675*+2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

23 23

TOTAL (rd. ÎS  la 23) 24 24

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07+17 + 24) 25 25 126.117350 200.182.981

B. ACTIVE CIRCULANTE
I

1. STOCURI



FIO - pag. 2
1. Materii prime şî materiale consumabile (ct. BOI +  302 + 303 +/- 308 +321 + 

322 + 323 + 328 +  351 + 358 +  381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)
16 26 4.470.621 5.095.362

2. Producţia In curs de execuţie (ct. 331 + 332 +  341 +/- 348* - 393 - 3941 - 
3952)

2 7 27

3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 +  346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 
361 + 326 +Z-368 +  371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 
3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)

28 28 1.434.611

4. Avansuri (ct 4091 4901) 2 9 29 1,023390 6.691.100

TOTAL (rd. 26 la 29) 3 0 30 5/194.211 13321.073

II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mal mare 
de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)

1. Creanţe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 
4092 +  411+413 +  418 4902-491) 3 1 31 3388.816 17306.917

2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451**- 495*) 3 2 32

3. Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile controlate In comun 
(ct. 453**-495*)

3 3 33

4. Atte creanţe (ct. 425+4282+431 **+436** +  437**+ 4382+ 441**+4424+ din 
cL4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 +  473** - 496 + 
5187)

3 4 34 18.144.788

!

2.088.460

5. Capita! subscris şl nevărsat (ct 456 - 495*) li 35 50X100.000 69.810.000

•' itf.ii Hjpf-.’eritr hm rivulenC'- roii.-rtrz.'it̂ - In cursul (►  vluJ fin.n":l„i 
(u  4631

36

.
3 li

BOU

TOTAL (rd. 3 1 3 5  +3*3) z? 36 71333.604 89.205.377

iii. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT

1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct SOI - 591) 39 37

2. Alte investiţii pe termen scurt
(ct 505 +  5C6 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 +  5114) „ 38

TOTAL (rd, 3 7 +  38) 40 39

IV. CASA Şl CONTURI LA BĂNCI
fdîn ct. 508+ct 5112 + 512 +  531 + 532 +  541 + 542)

47 40 4/126.340 19.539.682

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 +  39 +  40) 42 41 81.454.155 121.966.132

C  CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd.43+44) 43 42 206.913 288.140

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct 471 ) 44 43 206.913 288.140

Sume de reîuat intr-o perioada mal mare de un an (din ct. 471 *) «J 44

45

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PĂNĂ 
LAI AN

1
I

1. împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat 
împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681-169)

2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct 1621 +1622 +1624 +1625 + 
1627 +  1682 4 5191 + 5192 +  5198) i

46

3. Ava nsurl încasate tn contul comenzilor (a. 419) 4R 47 4.164,416

4. Datorii comerciale - furnizori (ct 401 +  404 + 408) 49 48 807.663 4388.711

5. Efecte de comerţ de plătit (ct 403 + 405) j i£> 49

6.Sume datorate entităţilor din grup (ct 1661 +  1685 +  2691 + 4 5 1 '" )  j 50

7. Sume datorate entităţilor asociate si entitatllor cont rolate in com un (ct | 
1663+1686+2692+2693+ 453***) 51



—

FIO - pag. 3
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale 

(Ct. 1623 +  1626 +  167 + 1687 + 2695 + 421 +  423 +  424 +  426 + 427 + 4281 + 
431*** +  436***+ 437*** +  4381 +441 ***+  4423 +4428*** + 444*** +  446*** + 
447*** +  4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661+473*** +509 +  5186 
+  5193 + 5194 +  5195 +  5196 +  5197)

53

1-------

52 2888285 2207315

TOTAL (rd. 45 la 52) 54 53 2.895.948 10.960.442
e. Ac t iv e  c ir c u la n t e  nete/d a t o r ii cu ren te  nete
(rd. 41+43-53-70-73-76) 55 54 78.765.120 111.293830

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54) 56 55 204.882.670 311.476811

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA 
MAI MARE DE IA N

1. împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat 
împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681-169)

57 56

2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 +1622 +1624 +1625 + 
1627 +  1682 + 5191 +5192 + 5198) S3 57

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 59 58

4. Datorii comerciale - furnizori (ct 401 + 404 + 408) 60 59 21.846.239 21/02231

5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 61 60

6. Sume datorate entităţilor din grup (cL 1661 + 1685 + 2691 +  451 ***) 62 61

7. Sume datorate entităţilor asociate sl entităţilor controlate In comun 
(ct 1663 +  1686 +  2692 +2693+ 453***)

63 62

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şl datoriile privind asigurările sociale 
(ct 1623 +  1626+167+1687 + 2695 +  421+423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 
431 *** +  436*** +437*** +  4381+441*** + 4423 + 4428*** + 444*** +  446***+ 
447*** + 4481 +  455 + 456*** + 4581+462+4661+473*** +  509 +  5186 + 5193 
+ 5194 + 5195 +  5196 +  5197)

64 63 138 5.005.397

TOTAL (rd.56 Ea 63} 65 64 21.846.377 26.407.628

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajaţilor {ct 1515+1517) 66 65

2. Provizioane pentru impozite (ct 1516) 67 66

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518} 68 67

TOTAL {rd. 65 It  67) 69 68

I. VENITURI! ÎN  AVANS

1. Subvenţii pentru 1 nvestiţli (ct. 475)£rd. 7C+71) 70 69

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct.475*) 71 70

Sume de reluat Intr-o perioada mai mare de un an (ct.475*) 72 71

2. Venituri înregistrate in avans (ct 472) (rd.73 + 74) 73 72

Sume de reluat Intr-o perioada de pana !a un an (ct. 472*} 74 73

Sume de reluat intr-o perioada mal mare de un an (ct 472*) 75 74 J
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi 

(ct. 478)(rd.76+77) 76 75

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct 478 ) 77 76

Sume de reluat Intr-o perioada mai mare de un an (ct.478i) ; ?s 77

Fond comercial negativ (ct,2075) 79 78

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78) m 79 i
J. CAPITAL Şl REZERVE

1. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 81 80 133.000.000 213.190.000



FIO - pag. 4
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 82 81 50.000.000 69.810.000

3. Patrimoniul regiei (ct 1015) 83 82

4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct 1018) 84 83

5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031) 85 84

TOTAL (id. 8 0 1 b  84) 86 85 183.000.000 283.000.000

II. PRIME DE CAPITAL (ct 104) 87 86

III. REZERVE D IN  REEVALUARE (ct 105) 88 87

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct 1061) 89 88 26.168 194.743

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 90 89

3. Alte rezerve (ct 1068) 91 90

TOTAL (nd. 8® la 80) 92 91 26.168 194.743

Acţiuni proprii (ct. 109) 93 92

' Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct 141) 94 93

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct 149) 95 94

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) SOLD C (ct 117) 96 95 278617

SOLD D (ct 117) 97 96 6

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR

SOLDC(ct. 121)
.

98 97 36293 ţ.764.3981

SOLD D(ct. 121) 99 98 0 0

Repartizarea profitului (ct. 129) 100 99 26.168 168.575

CAPITALURI PROPRIII - TOTAL W L 85+86+a?+S1-92+93-94+9S-®e 
+97-98-99) W) 100 183.936.293 285.069.183

Patrimoniul public (ct TO I 6) m 2 101

Patrimoniul privat (ct 1017) 2} WJ 102

CAPITALURI -TOTAL (rd. 100+1101+102) (ird^5-N41 +42-53-64-68-79) 104 103 183.036,293 285.069.183

Suma de control FIO: 42âZ7525Ş4_/883Q3i]J26i
. . .  . . . . . .  , . 1) Sumele înscrise Is acest rind ţl preluate din contul 2675 la 2679 reprezinţi creanţele aferent*

1 C onturi de  repartizat după natura elem entelor respective, contraselor *  lasing firandar ji «hor antracte asimilate, poc im ;! alte creanţe imobilizate, sodom* 
**)  So ldu ri debitoare ale conturilor respective. într-o perioadă m aim ksoeUbnL
“ *) Solduri aed  itoare ale conturilor respective. 2 ,S tv s  comP)el3 (,eeitre w tM ţ*e«iio«a le sunt Incidente prevederile Ordiniilul ministrului finanţelor

pubfice ţi al rr strdu delegat pentru buget nr. 666/2014 pentru aprobară PnecUrilor prMnc Iritocmirat 
ţl actualizară Inventarului centralizat al bunurilor Imobile proprietate privaţii a satului şl a drepturilor 
ral* supuse Inventariem, cu modificările ţl completările ulterioare

ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele Numele si prenumele
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Cod 20 - lei -

Denumirea indicatorilor

(form ulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

N m L
OMFP

nr37Bl/
301»

Nr.
rd.

Exerciţiul financiar

2018 2019

A S 1 2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06) 01 01 2.786.297 47.291.719

Producţia vândută (ct.70l +702+703+704+705+706+708} 02 0 2 2.786.297 34418.687

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03 03 12.873.032

Reduceri comerciale acordate (ct. 709 ) 04 04

f-}  f a m  m n i  rftlii i n  1 » ^ t r *  \  3 !  vd iC T llU l O U  i i i  OCi“BW!5tf tU fllR R .W  U C  ICoSTtlfy ţtt.r DO /
05

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

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

Sold C 06 07 150.043

SoldD 07 08 0

3. Venituri din producţia ds Imobilizări necorporale sl corporale 
(ct.721+722)

08 09 48.598.209 7 i.832.729

4. Venituri din reevaluarea Imobilizărilor corporale (ct. 75S) 09 10

5. Venituri din producţia de Investiţii Imobiliare (ct. 725) 10 11

6. Venituri din subvenţii de exploatare
(Ct. 7412 + 7413  +  741A +  7415 + 7416 +  7417 +  7419)

11 12
i

1 7. Alte venituri din exploatare (ct751 +758+7815) 12 13 16.089.405

-din care, venituri din subvenţii pentru Investiţii (ct.7584) 13 14

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) 14 15 i

VENITURI EXN EXPLOATARE -  TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+131 ÎS 16 51.384.506 135.363895

8. a) Cheltuieli cu materiile prime şl materialele consumabile (ct.601+602) 16 17 21.415.267 39.483.216

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 17 18 938.089 526.007

b) Alte cheltuieli externe (cu energie şl apă)(ct.605) 18 19 136.999 352.876

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 19 20 12.181.378

Reduceri comerciale primite (ct. 609) 20 21 2.700 -37.644

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) 21 2 2 9.196.749 19.890.499

a) Salarii şl Indemnizaţii (cL641 +642+643+644) 22 23 8.966.361 19.808.749

b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646) 23 24 230.388 81.750

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale 
(rd. 26 - 27} 24 25 1.910.168 6.615.074

a.1) Cheltuieli (cL6811+6813+6817+ din ct.681S) 25 26 1.910.168 6.615074

a.2) Venituri (ctJBI 3 + dlnct.7818) 26 27

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) 27 28 975.769
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b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + dinct.68' ) 2 8 29 975.769

b.2) Venituri (ct.754+7814 t din ct.7818) 2 9 30

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37) 3 0 31 17.697255 53.039.040

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

31 32 17577.290 36.967.099

11.2. Chdtuieli cu alte Impozite, taxe ţl vărsăminte asimilate;
cheltuieli reprezentând transferuri ţl contribuţii datorate In baza unor 
acte normative spedalefct. 635 +  6586 )

3 2 33 118.020 1.249.188

113 .  Cheltuieli cu p rotecţf a mediului înconjurător (ct 652} 33 34

114 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct 655) 34 35

11.5. Cheltuieli privind calamităţile ţi alte evenimente similare (ct. 6587) 35 36

11.6. Alte cheltuieli (ct.65î+ 6581+6582 +  6583 +  6584 + 6588) 3 6 37 1.945 14522.753

f*"r\i*.If11 1 Inii f i  I rjAhAn?Tlfl Hfi m fin^intiirn Th rnrtlftratn rffiMitrttuTcii w  u u u u n u ic  u c  jciiiianj.tirţ: n iit?y iî> lintt tre c iiu u r ţ i ic T u u ia ic  txifi
38

Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41) 3 7 39

-Cheltuieli (CL6812) 38 40

-Venituri (ct.7812) 3 9 41

CHELTUIELI D i  EXPLOATARE -  TOTAL
(rd. 17 la 20 • 21+22+25+28+31+ 39)

40 42 51.291.827 133.101.503

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE-

- Profit (rd. 16-42) 41 43 92.679 2.262393

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

12. Venituri din Interese de participare [ct.7611+7612+7613) 43 45

- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 44 46

13. Venituri din dobânzi (ct. 766) 4 5 47 25.641 182

- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 4 6 48

14, Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct 7418} 4 7 49

15. Alte venituri financiare {«.762+764+765+767+768+7615) 48 50 4.598 26.702

-din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615} 4 9 51

VENITURI FINANCIARE -  TOTAL (*d. 45+47+49+50) 50 52 30.239 26.884

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare ţi Investiţiile financiare 
deţinute ca active circulante (rd. 54 - 55) î l 53

-Cheltuieli (ct.686) 52 54

- Venituri (ct.786) ‘j  i 55

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) t 54 56

- din care, cheltuielile tn relaţia cu entităţile afiliate 5 5 57 1-

18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 56 58 1.431 12411

CHELTUIELI FINANCIARE -  TOTAL (rd. 53+56+58) 57 59 1.431 12.411

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă);

- Profit (ld. 52-59) 5 8 60 28.808 14473

- Pierdere (rd. 59 - 52) 5 9 61 0 0
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VENITURI TOTALE (rd. 16+52} 60 62 51414.745 135390.780

CHELTUIELI TOTALE («5. 42 +  59) 61 63 51293.258 133.113314

19, PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):

- Profit (rd. 62-63) 62 64 121.487 2276.866

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

20. Impozitul pe profit (ct,691) 64 66 85.194 512.468

21. Impozitul specific unor activităţi (ct. 695} 65 67

22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (CL698) 66 68

23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A  EXERCIŢIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 66] 67 69 36293 1.764.398

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

Suma de control F2Q: 1280165832 / 8830319261

*} Contur! de repartizat după natura elementelor respective.
La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- se cuprind $1 drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor ai 

contului 621 „Cheltuieli cu colaboratori!', analitic „Colaboratori persoane fizice'.
La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)- In contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri ţi contribuţii datorate tn baza unor acte normative 

speciale' se evidenţiază cheltuielile reprezentând transferuri ţl contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute 
de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,

Numele sl prenumele Numele si prenumele



DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019

Cod 30 (formulele de « Ic u l se refera la Nr.rd. din col.B)
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lei-

f. Date privind rezultatul inregistrat
Nrjrd.
OMfP
nr.3781/
2019

Nr.
rd. Nr.unitati Sume

Ă 8 i 2
Unităţi care au inregistrat profit Ol 01 1 1.764.398

Unităţi care au înregistrat pierdere 02 02

Unităţi care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere 03 0 3

El Date privind plăţile restante Nr.
rd.

Total, 
din care:

P e n t r u

activitatea
c u r e n t a

Pentru
activitatea de 

investiţii

A B 1=2+3 2 3
Plaţi restante -  total (rd.05 +  09 +  151 *17+18 ) 04 04 23.640273 2.094.765 21.545.508

Furnizori restanţi -  total {rd. 06 la 08) 05 05 23.640273 2.094.765 21545.508

-  peste 30 de zile 06 06 2.168.426 2D21.794 146.632

-  peste 90 de zile 0 7 0 7 2 U 7 I2 4 7 72.971 21398.876

- peste 1 an 08 08

Obligaţii restante fata de bugetul asigurărilor sociale -  
totalird.10 la 14)

09 09

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

10 10 i
-  contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de 

sanatate
TI 11

-contribuţia pentru pensia suplimentară 12 12

-  contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj 13 13

-  alte datorii sociale 14 14

Obligaţii restante fata de bugetele fondurilor speciale si 
alte fonduri

15 15

Obligaţi! restante fata de alt! creditori 1 6 16

Impozite, contribuţii sl taxe neplatite la termenul stabilit 
la bugetul de stat, din care:

1 7 17

-  contribuţia asiguratorie pentru munca 18 17a
(301)

Impozite si taxe nepiatite la termenul stabilit la bugetele 
locale

19 18

Cil. Număr mediu de salariaţi Nr.
rd. 31.12.2018 31.12.2019

â B 1 2
Număr mediu de salariaţi 2D 19 119 253

Numărul efectiv de salariaţi existent! ta sfârşitul perioadei, 
respectiv la data de 31 decembrie ”  j 20 192 322

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

Nr.
rd.

Sume (lei)

A B i

Redevenţe plătite tn cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul 
public, primite tn concesiune, din care:

22 21

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

Redevenţfi minieră plătită la bugetul de stat 24 23



F30 - pag. 2

Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat * 24

Chirii plătite Tn cursul perioadei de raportare pentru terenuri n Jt 25

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezGdente, din care: 2 7 26

- impozitul datorat la bugetul de stat 26 27

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale 
Uniunii Europene, din care:

29 28

- Impozitul datorat la bugetul de stat 30 29

Subvenţii încasate fn cursul perioade! de raportare, din care: 31 30

- subvenţii încasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor 32 31

- subvenţii aferente veniturilor, din care: 33 32

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

Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute Tn contractele 
comerciale şl/sau Tn actele normative în vigoare, din care:

35 34

- creanţe restante de la entităţi din sectarul majoritar sau Integral de stat 36 35

- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 3 ? 36

V. Tichete acordate salariaţilor Nr.
rd.

Sume (lei)

A B 1

Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor 38 37 92380

Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alţii decât salariaţii 39
37a

(302)

¥9. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de 
cercetare > dezvoltare *)

Nr.
rd. 31.12.2018 31.12.2019

A B i ' 2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare: 40 38

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

- din fonduri publice 42 40

- din fonduri private 43 41

-după natura cheltuielilor (rd 43+44) 4 4 42 0 0

-che.tuîelî curante 45 43

- cheltuieli de capital 46 44

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

31.12.2018 31.12.2019

A B 1 2
Cheltuieli de inovare 4 7 45

VIII. Alte informaţii Nr.
rd. 31.12.2018 31.12.2019

A B 1 2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale 
(CL4094), din care:

48 46

- avansuri acordate entităţilor neafîiiate nerezidente 
pentru Imobilizări necorporale (din c t 4094)

49

__
__

I

- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru 
imobilizări necorporale (din ct. 4094} 50

46b
(304)

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale 
(0.4093), din care:

51 47 135.132 221.471

- avansuri acordate entităţilor neafîiiate nerezidente pentru 
imobilizări corporale (din ct.4093)

5 2
47a
(305)

0 o

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

53
47b
(306)

. . . .
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Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54) 54 48 15.991 16222
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, Interese de 

participare, alte titluri imobilizate $1 obligaţiuni, în sume 
brute (rd. 50 +  51 +52 +  53)

s s 49

- acţiuni necotate emise de rezident! 56 50

- părţi sociale emise de rezident! 5 7 51

• acţiuni si parti sociale emise de nerezidenti, lin  care; 5 8 52

- deţineri de cel puţin 10% 59
52a

(307)

-  obligaţiuni emise de nerezidenti 60 53

Creanţe Imobilizate, în sume brute (rd. 55+56) 61 54 15.991 16222

- creanţe imobilizate în lei sl exprimate in lei, a căror 
decontare se face In funcţie de cursul unei valute
(din ct 267)

62 55 15,991 16222

-  creanţe imobilizate Tn valută (din c t 267) 63 56

Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de 
natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate 
' jmizorilor şl alte contur! asimilate, în sume brute 
(CL 4091 +  4092 +  411+413 +  418), din care;

64 57 4.124.889 24.957.564

- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, 
avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor $1 pentru 
prestări de serylcîi acordate furnizorilor neafiliaţi nerezidenţi şt alte 
conturi asimilate. In sume brute în  relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi 
(din ct 4091 +  din ct 4092 +  din ct. 411 +  din ct. 413 +  din ct, 418}

65 58

creanţe com erciale în  relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, 
avansuri pentru  cum părări de  bunu ri de  natura stocurilo r şl pentru 
prestări de  servicii acordate furnizorilor afiliaţi nerezidenţi şi aite 
conturi asim ilate, în  sum e  brute în  relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (d In 
ct. 4091 t d in  ct. 409 2  1 d in ct.41 1  + d in  ct. 413 i  d in c t4 1 6 )

66
58a

(308) I

Creanţe rteîncasaîe la termenul stabilit

(din ct 4091 +  din ct. 4092 +  din ct. 411 +  din ct. 413)
6 7 59

Creanţe îr, legătură cu personalul şi conturi asimilate 
(ct. 425 +  4282)

68 SC 11.918 0

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şl bugetul 
tafulu! (din ct 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 +  

444 +  445 +  446 +  447 +  4482), (rd.62 la 66)
69 61 18.119.180 2.040.541

- creanţe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale 
(0,431+437+4382)

70 62 94.586 368.742

-creanţe fiscale in legătură cu bugetul statului 
(ct436+441 +4424+4428+444+446)

71 63 18.024.594 1.671.799

-  subvenţii de incasat(ct.445)
4

64

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct447) _”J 65

-  alte creanţe in legătură cu bugetul statulu!(ct4482) » 66

67
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate 
(ct451), din care:

75

-  creanţe cu entităţi afiliate nerezidente 
(din ct.451), din care:

76 68

- creanţe comerciale cu entităţi afiliate 
nerezidente (din ct. 451)

77 69

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şl bugetul 

statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din 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

]



F30 -  pag. 4
Alte creanţe (ct. 453 +  456 +  4582 +  461 +  4662 +  471 +  473) 
(rd.72 la 74)

79 71 50220.604 69.857919

'decontări privind interesele de participare .decontări cu 
acţionarii/asociaţii privind capitalul .decontări din 
operaţiuni in participate (ct453+456+4582)

30 72 50.000.00C 69810.000

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

(din ct. 461 +  din ct. 471 +  din CL473+4662)

8 7 73 220.604 27.148

• 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)

81 74 20.771

Dobânzi de încasat (c l  5187), din care: 83 75;
-de la nerezidenti 84 76

Dobânzi de încasat de la nerezidenţi (din c l  4518 *  din ct, 

4538)
85

76a
(313)

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor 

economici * *• *)
86 77

. . . .

Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct 501 +  505 +  506 
+  507 +  din ct508), (rd.79 la 82)

87 78

- acţiuni necotate emise de rezidenţi 88 79

- părţi sociale emise de rezidenţi 89 80

-  acţiuni emise de nerezidenti 90 81

-  obligaţiuni emise de nerezidenti 91 02

AJte valori de încasat (cL5113 +  5114) 92 83
Casa în lei şl în valută (rd.BS+86 J 93 84 33.488 24812

-în  lei (ct, 5311) 94 85 33.488 24.426

-  în vaiu îl (ct. 5314) 95 86 186

Conturi curente ia bând în iei şi în văietă 96 87 437S.964 19.572.219

-  în lei (ct. 5121), din care: 97 88 4.376.521 19.571.747

-  conturi curente în lei deschise Sa bănci nerezidente 98 89

-în valută (ct. 5124), din care; 9 9 90 443 472

-  conturi curente în valută deschise ia bând 
nerezidente

100 91

Alte conturi curente la b ind  şl acreditive, (rd.93+94) 101 92

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

10 2 93 I

- sume în curs de decontare şl acreditive în valută (din 
ct 5125+  5414)

103 94

Datorii ţrd. 96 +  99+  102+  103+  1 0 6 + 106+110+111 +  

116+119 +  122 +  126)
104 95 24.470.800 37.368.070

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de 
ia instituţii financiare nerezidente pentru care durata 
contractului de credit este mai mica de 1 an)
(din ct 519), (rd .97+98)

105 96

i

-Tn lei 106 97

-în  valută 107 98

Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de 
!a instituţii financiare nerezidente pentru care durata 
contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an)
(din ct, 162), (rd.100+101)

m 99

-In ie i 109 j 100
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-la  valută 110 101

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

m 102
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 +1685 + 
1686+1687) (rd. 104+105)

112 103

- tn lei sl exprimate In lei, a căror decontare se face 
in funcţie de cursul unei valute

113 104

-!n valută 114 105 1

Alte împrumuturi şl datorii asimilate (ct. 167), dîn care: :îj 106 138 5397

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 116 107

Datorit comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte 
conturi asimilate, In  sume brute (ct. 401 + 403 + 404 +  405 + 
408 +  419), din care:

117 108 22382.516 30.155358

-datorii comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate 
nerezidenti avansuri primite de la clienţi neaflllaţi 
nerezidenţi şl alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie 
cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct 403 + din ct.404 

din ct.405 + din ct408  + dlnct419)

118 109

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

119
109a
(309)

Datorii in legătură cu personalul şl conturi asimilate (ct, 421 + 
423 + 424 + 426 + 427 +  4281)

120 110 526.905 1.059.014

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul 
statului (ct. 431+436 + 437 +  4381 +441 +4423 +  4428 + 444
+ 446 + 447 +  4481) (rd.112 la 115)

121 111 1561241 1.148301

- datorii In legătură cu bugetul asigurărilor sociale 
(ct.431+437+4381)

122 112 1.140.105 847595

-datorii fiscale In legătură cu bugetul statului 
(CL436+441 +4423+4428+444+446)

123 113 386.213 258.568

- fonduri speciale - taxe si varsamirtte asimilate
(ct447) 114 34523 42.138

- alte datorii in legătura cu bugetul statului (ct.4481) 125 115

„  _ „  ___
n

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

126 116

- datorii cu entităţi afiliate nerezidente 2) 

(din ct. 451), din care:
127 117

- cu scadenţa iniţială mai mare de un an 128 118

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

129
Iî8a
(310)

Sume datorate acţionarilor / asociaţilor (ct.455). din care: 130 119

- sume datorate acţionarilor / asociaţilor pers.flzlce 131 120
- sume datorate acţionarilor / asociaţilor pers.juridice 132 121

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

133 122 5.000.000

-decontări privind interesele de participare, 
decontări cu acţionarii /asociaţii privind capitalul, decontări 
din operaţii in partlcipatle 

(ct.453+456+457+4581)

134 123

-alte datorii in legătura cu persoanele fizice si 
persoanele Juridice, altele decât datoriile in legătură cu 
Instituţiile publice (instituţiile statului) 3)

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

135 124 5.000.000
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- subvenţii nereluate la venituri (din ct.472) 136 125

- varsamlnte de efectuat pentru Imobilizări financiare 
sl investiţii pe termen scurt (ct.269+509)

137 126

- venituri tn avans aferente activelor primite prin 

transfer de la clienţi (ct 478}
138 127

Dobânzi de plătit (ct 5186), din care: 139 128

către nerezidenţi 140 128a
(311)

Dobânzi de plătit către nerezîdenţi 

(din ct. 4518+ din ct. 4538)
141 128b

(314)

Valoarea împrumuturilor primite de ia operatorii 

economici "* * )
142 129

Capital subscris vărsat (a. 1012), din care: 143 130 133.000.000 213.190.000

-acţiuni cotate 4) 144 131

-acţiuni necotate 5) 145 132

- părţi sociaie 146 133 133.000.000 213.190:000

- capital subscris varsat de nerezidenti (din c t 1012} 147 134

Brevete si licenţe (din ct.205) 148 135

IX. Informaţii privind cheltuielile cu 
colaboratorii

Nr.
rd. 31.12.2018 31.12.2019

k B 1 2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct 621) 149 136 526.16S 635.874

X. Informaţii privind bunurile din domeniul 
public al statului

Nr.
rd.

31 .12 .2018 3 1 .1 2 .2 0 1 9

Â B 2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în 
administrare

ISO 137

Valoarea bunurilor din domeniul public si statului afîsteîn 
concesiune

151 138

Valoarea bunurilor din domeniul public al statui uf închiriate 152 139

9
X I. SftfMint&ţii p r iv im ? b u n u rile  d in  p ro p rie ta te a  
privai ă a statului supuse hi rentarierif cf. 0  MFP 
nr. 668/2014

Nr.
rd. 31.12.2018 31.12.201

A B 1 2

Valoarea contabili netă a bunurilor 6) 153 140

XII. Capital social vărsat Nr.
rd. 31.12.2018 3 1 .1 2 .2 0 1 8

Suma (lei) % 7 J Su m a  fief) %  7)

A B CoLi Co!.2 Coi .3 C o U

Capital social vărsat (ct. 1012) 7),
(rd. 142 + 145 +  140 4  150 + 151 + 152)

154 141 133.000.000 X 213.190.000 X

-deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144) 155 142

- deţinut de Instituţii publice de subord. centrală 156 143

- deţinut de instituţii publice de subord. locală 157 144

- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care: 158 145 133.000.000 100/» 213.190.000 100,00

- cu capital integrai de stat 159 146

- cu capital majoritar de stat 160 147

- cu capital minoritar de stat 161 148
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- deţinut de regii autonome 162 149

- deţinut de societăţi cu capital privat 163 150

- deţinut de persoane fizice 164 151

- deţinut de alte entităţi 165 152
L -i —_

tir.
rd. Sume (lei)

A B 2018 2019

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat 
sau local, de repartizat din profitul exerciţiului finandar 
de către companiile naţionale, societăţile naţionale, 
societăţile şl regiile autonome, din care;

166 153

- către instituţii publice centrele; 167 154

-către Instituţii publice locale; 168 155

-către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ 
Iteritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni 
Isau participaţi! indiferent de ponderea acestora.

169 156

Nr.
rd. Sume (lei)

A B 2018 2019
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat 
sau local si virate tn perioada de raportare din profitul 
companiilor naţionale, societăţilor naţionale, 
societăţilor şi al regiilor autonome, din care:

170 157

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

171 158

- către instituţii pubiice csntraie 172 159

- către instituţii pubiice locale 173 160

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

174 161

- dividende/vărsăminte din profitul exercîţlilor financiare 
anterioare anului precedent, din care virate:

175 162

- către instituţii publice centrale 176 163

- către instituţii publice locale 177 T64

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

m 165
1

XV. Dividende distribuite acţionarilor din 
profitul reportat

Nr.
rd.

1
Sume (lei)

A B 2018 2019

Dividende distribuite acţionarilor în perioada de raportare 
din profitul reportat 179

165a
(312)

XVI. Repartizări interimare de dividende 
potrivit Legii nr. 163/2018

Nr.
rd. Sume (lei)

A B 2019

dividendele interimare repartizate b> 180 T65b
(315)

XVII. Creanţe preluate prin cesionare de te 
persoane juridice * * * * * )

Nr.
rd. Sume (lei)

k «5 2018 2019
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Creanţe preluate prin cesionare de la persoane Juridice (la 
valoarea nominală), din care:

18î 166

- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice 
afiliate

182 167

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

183 168

• creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice 
afiliate

184 169

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

A B 2018 2019
Venituri obţinute din activităţi agricole ras 170
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ADMINISTRATOR,
Numele sl prenumele

*) Subvenjii pentru stimularea ocupării forţei de m unci (transferuri de la bugetul statului către angajator) -  reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru piaţa 
absolvenţil or instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează In  muncă înainte de expirarea perioadei de şoma), stimularea angajatorilor care 
icadrează in muncă pe perioadă nedeterminată şomeri In  vârsta de peste 45 ani, şomeri intreţinătorl unic! de familie sau şomeri care In termen de 3 ani de la data 

angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin 
legislaţia In vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şoma] şl stimularea ocupării forţei de muncă.
**)Seva  completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea 
tehnologică şl inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări 
şl complet prin Legea nr. 324/2003, cu mocflficărlle şl completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere tn aplicare (UE) nr. 
955/2012 al Comisiei d in  26  octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere lri aplicare a Deciziei nr. 1.606/2003/CEa Parlamentului European şl a Consiliului privind 
producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare tn domeniul ştiinţei şl al tehnologiei publicat tn furnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 295/27.10.2012.
: **•) 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 In aplicarea Decizie! nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şl dezvoltarea 

tisi lor comunitare In  domeniul ştiinţei şl al tehnologiei, publicat in  Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.102012.
**•*) tn categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate ş> supravegheate de Banca Naţională a României respectiv Autoritatea de 
Supraveghere Financiari, sodetâţile reelaslficateîn sectorul administraţiei publice şl Instituţiile fărâ scop lucrativ in serviciul gospodăriilor populaţiei.
* " * * )  Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şl costul lor de achiziţie.
Pentru statutul de 'persoane Juridice afinate' se vor avea In vedere prevederile a rt 7 pct 26 lit  c) şl d) din Legea nr227/2D15 privind Codul fiscal, cu modificările Şl 
completările ulterioare.
i * " * * * )  Conform art 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 a! Comisiei din 11 martie2014 de completam s Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 a! 
Parlamentului European şi ai Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin Tn cadrul politicii agricole comune şl 

ide 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) Htera (c) din regulamentul menţionat (fi (UE) 1307/2013), In 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 şl Orice ajutor naţional acordat pentru activităţi 
agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare In temeiul articolelor ta şl 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. 
veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole In sensul articolului 4  alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataţiei sunt 
considerate venituri din activităţi agricole cu comfiţia ca produsele prelucrate sS rămână proprietatea fermierului şl ca o astfel de prelucrare să albă ca rezultat un alt 
nrodus agricol In sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

.ţ Orice alte venituri sunt considerate venituri din activităţi neagricole.
' (2) In  sensul alineatului (1), 'venituri'tnseamnă veniturile brute,înaintea deducerii costurilor şi Impozitelor aferente.-'. 1 2 3 4 5 6 7

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni fineţe etc) şl aferente spaţiilor comerciale (terase etc) aparţinând proprietarilor 
privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea ludului de apă Tn scop recreativ sau In alte scopuri (pescuit etc.).
2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii a i entităţi afiliate nerezidente (din cL451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadenţa iniţială 

mal mare de un an ' şl 'datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct451)'.
3) In categoria 'Alte datorii tn legătură cu persoanele fizice şl persoanele juridice, al e decât datoriile tn legătură cu Instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor 
înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente tn soldul contului 472.
4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şl tranzacţionate, potrivit leg ii
5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.
6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt Incidente prevederile Ordinului m inistrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr.
668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea Inventarului central ai bunurilor imobile proprietate privată a statului şl a drepturilor reale
supuse Inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare.
7) la  secţiunea 'X II Capital social vărsat1 la rd. 155 -165 In col. 2 şl col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului 

soda! vărs»  înscris la rd. 154.
6) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şl completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şl 
completarea Legii societăţilor nr. 31/199(1 precum ţl modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei. Nu se raportează dividendele 
prezentate lard. 166.

J
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Cod 40 - lei -
Elements de 
Imobilizări

Nr.
Kt.

Valori brute

Sold
Initial

Creşteri Reduceri Sold final 
(Coi.5=1+2-3)Total Din cares 

dezmembrări 
si casarl

A B 1 2 3 4 S

(.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire sl 
cheltuieli de dezvoltare

01 185 X 185

Alte Imobilizări 02 50.022 24373 X 74395

Avansuri acordate pentru 
imobilizări necorporale 03 X

Active necorporale de explorare 
sl evaluare a resurselor minerale

04 X

TOTAL (rd. 01 Sa @4) 05 50.207 24373 X 74.580

S U rc o b lI i lE s s r i  « d c p e n c i e

Terenuri 06 8J596MB. . . 8.589.830 X 17.186.718

Construcţii 07 14.608.103 2.215345 16323.443

înstelat'! tehnice si maşini 08 39.936.974 12.154.986 16.118.890 35.973.070

Alte Instalaţii, utilaje sl mobilier 09 143.263 81,172 224.435

investiţi! imobiliare 10

Active corporale de explorare sl 
evaluate a resurselor minerale 11

Active biologice productive 12

Imobilizări corporale In curs de 
execuţie

13

Investiţii Imobiliare in curs de 
execuţie

14 64.625.863 72.033,419 136.659382

Avansuri acordate pentru 
Imobilizări corporale 15 135.132 3.368.988 3382.649 221,471

TOTAL (rd. 06 la ÎS ) 16 128.046.223 98.443.740 19.401.539 207.088.424

85U  m e to M is a i r i  f f e a r a d s j f e 17 X

ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL 
(rd.05+16+17)

18 528.096.430 98.468.113 19.401.539 207.163.004
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SITUAŢIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

-lei-
r

Elemente de Smobiliz&rî
Nr.
rd. Sold iniţial

Amortizare In  cursul 
anului

Amortizare aferenta 
Imobilizărilor scoase 

din evidenta

Amortizare la 
sfârâitul anului 
(cd.S=6+7“8)

A B 6 7 8 9

[.Imobilizări necorporaie

Cheltuieli de constituire sl 
cheltuieli de dezvoltare 19 185 185

Alte imobilizări 20 41.746 20.723 62.469

Active necorporale de explorare 
sl evaluare a resurselor minerale

21

>OTAL (rd. 19+20+21) 22 41.931 20.723 62.654

ll.lmobilizari corporale

Terenuri 23

Construcţii 24 88396 444.080 532376

Instalaţii tehnice sl maşini 25 1.792.707 5.834.501 1371389 6355.819

Alte instalaţii .utilaje si mobilier 26 55.946 73.228 129.174

Investiţii Imobiliare 27

Active corporale de explorare ss 
evaluare a resurselor minerale 28

Active biologice productive 29

TOTAL (r L23 'a  29) 30 1.936.949 6351.809 1371389 6.917369

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30) 31 1.978.880 6372332 1371389 6.980.023
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- lei -

Elemente de Imobilizări
Nr.
rd.

Sold Initial Ajustări constituite 
in cursul anului

Ajustări
reluate la venituri

Sold final
(coL 13=10+11-12)

A B 10 11 12 13

l.lmobllizari necorporale

Cheltuieli de constituire si 
cheltuieli de dezvoltare 32

Alte imobilizări 33

Active necorporale de explorare a* 
evaluare a resurselor minerale

34

TOTAL (rd32 la 34} 35

ll.lmQblllmrf corporale

erenuri 36
*

Construcţii 37
---- ----------------

Instalaţii tehnice si maşini 38

Alte instalaţii, utilaje sî mobilier 39

Investit!! imobiliare 40

Active corporale de explorare si 
evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive 42

Imobilizări corporale In curs de 
execuţie

43

Investiţii Imobiliare in curs de 
execuţie 44

TOTAL (rdL 36 la 44) 45

CtiJcmobiliswe fearcdar® 46

\JUSTARi PENTRU DEPRECIERE - 
TOTAL (rd.35+45+46) 47

Suma de control F 4 0 : B 19343677/ 8830319261

ADMINISTRATOR,
ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele Numele st prenumele 

BRADIN MIHAELA MAGDALENA

Calitatea

|l2--CONTABILSEF J

Semnătura ^

Nr.de inregistrare In orgajwr ul profesional:

________________________u



ATENTIE1
Conform  prevederilor pet 1.11 alln 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 3781/2019. In  vederea depunerii situaţiilor financiare anuale aferente exerciţiului 

financiar 2019 In format hârtie şi in format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fhlerul cu extensia zio va conţine si emna 
oaalnă din situaţiile financiare anuale listată cu c

Prevederi referitoare la obligaţiile operatorilor economici cu privire la întocmirea 
raportărilor anuale prevăzute de legea contabilităţii

1. Situaţii finandare anuale, potrivit a ri 28 alin. (1) din legea contabilităţii:
€  termen de depunere -150 de zfie de la încheierea exerdţfului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilităţii:
•  termen de depunere -1 S0 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
C  entităţi care depun raportări contabile anuale:

entităţile care aplică Reglementările contabile confbim eeu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2844/2016, 
cu modificările ţi completările ulterioare;
entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic
subunităţile deschise tn România de societăţi rezidente tn state aparţinând Spaţiului Economic European;

- persoanele juridice aflate în fichfdare, potrivit legii -  tn termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic

Depun situaţi) financiare anuale ţi raportări contabile anuale:
entităţile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2844/2016, 
cu modificările ţi completările ulterioare; ţl

- entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declaraţie de Inactivitate, potrivit a rt 36 alin. (2} din legea contabilităţii, depusă de entităţile care nu au desfăşurat activitate de la constituire pănă la sfârşitul 
exerciţiului financiar de raportate:

4  termen de depunere -60  de zile de la încheierea exerciţiului financiar

E. Corectarea de erori cuprinse tn situaţiile financiare anuale ţl raportările contabile anuale -  se poate efectua doar in condiţiile Procedurii de corectare a erorilor 
cuprinse tn situaţiile financiare anuale ţl raportările contabile anuale depuse de operatorii economic! ţl persoanele Juridice fără scop patrimonial, aprobată prin 
OMFP nr. 450/2016, cu modificările ţl completările ulterioare.

Erorile contabile, aţa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare. In cazul corectării 
acestora, nu poate fi depus un alt set de situaţii financiare anuale/raponări contabile anuale corectate.

C  Ktodailtztea de rsporţsre tn cazul rewfinM.liJinMl cajefi&rfstfL ulterior alegerii unul exerdţlu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art 27 din legea
i contabHitâţl
i
j Ori de câte ori entitatea i ţ i  alege un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. V I alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind 
; modificarea şl completarea unor reglementări contabile.
t

In cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilităţii nu prevede depunerea vreunei înştiinţări tn acest sens.

Potrivit prevederilor art VI alin. (7) dtn ordinul menţionat,In cazul în care entitatea îţi modifică data aleasă pentru întocmirea de situaţii finandare anuale astfel 

încât exerciţiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanţlere raportate începând cu următorul exerciţiu financiar încheiat se referă la 

— 4  data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, Iar rulajele conturilor de venituri ţl chdtuieli corespund exerciţiului financiar curent 2\  respectiv exerciţiului financiar 
j precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exerciţiul finandar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2020, 
aceasta întocmeşte raportări contabile după cum urmează:

! - pentru 31 decembrie 2019-raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2020 -situaţii financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor urtalte de Is a<31aGS'tfjSi2£jail -  se efectuează tn contul 455 3) „Sume datorate acţionarllar/asodaţilor'.
tn cazul In care împrumuturile sunt primite de la entităţi afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează in contul 451 „Decontări Intre entităţile afiliate*.

1) Acesta se referă la primul exerdţlu finandar pentru care situaţiile financiare anuale se «întocm esc la nivelul unul an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primiri exerciţiu finandar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanţlere cuprinse în  situaţiile finandare anuale încheiate la data de 31decembde 2020 se referă la data de 
1 ianuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2020, Iar rulajele conturilor de venituri ţi cheltuieli corespund exerciţiului finandar curent (2020), respectiv exerciţiului 
financiar precedent celui de raportare (2019).

3) A se vedea, In acest sens, prevederile pet 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acţionati/asoclaţl la 
; dispoziţia entităţii, precum ţi dobânzile aferente, calculate tn condiţiile legii, se înregistrează în contabilitate In conturi distincte (contul 4551 „Acţionari/ asociaţi -

conturi curente', respectiv contul 4558 „Acţionari/ asodaţi - dobânzi la conturi curente*).
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DEC LARAŢIE

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

S-au Întocmit situaţiile financiare anuale la 31.12,2019 pentru :

Entitate: ALGORITHM  CONSTRUCŢII S3 SRL 

Judetuî: 40-M UN.BUCURESTl

Adresa: BUCUREŞTI SECT. 3 STR  BD BASARABIA NR. 2S6 B L. CORP C l COD POSTAL 030352 TEL. 0723313932

Nunisr din registrul comerţului: J40/8651/2017

Ponm de proprietate: 35-Societati comerciale cu respundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4120 LucrSri de construcţii ale clSdiriJor rţa'denjiiaie °i nareadenjiiale

Cod de identificare fiscala: 37714380

Subsemnatul, COSOCAR1U ALEXANDRU DAN , isi asuma răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale la 31.12.2019 sl confirma ca;
a) Politicile contabile utilizate la Întocmirea situaţiilor financiare anuale 

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

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

Semnătură
COSOCARIO ALEXANDRU DAN



ALGORITHM CONSTRUCTH S3 S.R.L.
SITUAŢIA MODIFICĂRILOR IN CAPITALURILE PROPRII 
pentru exerciţiul financiar incheiat Ia 31 decembrie 2019
( t o a t e  s u m e le  s u n t  e x p r i m a t e  i n  l e i  d a c a  n u  e s t e  s p e c i f i c a t  a l t f e l )

Denumirea elementului

Sold la
Creşteri Reduceri

Sold la
1 ianuarie 31 decembrie

2019 Total, Prin Total, Prin 2019
din care: transfer din care: transfer

Capital subscris 183.000.000 100.000.000 100.000.000 - - 283.000.000
Rezerve din reevaluare - - - - - -

Rezerve legale 26.168 168.575 168.575 - - 194.743
Alte rezerve - - - - - -

Rezultatul reportat reprezentând 
profitul nerepartizat sau pierderea 
neacoperita sau

SoldC - 278.617 278.617 - - 278.617

SoldD - - - - - -

SoldD
SoldD - - - - - -

Profitul sau pierderea exerciţiului 
financiar

SoldC 36.293 1.764.398 36.293 36.293 1.764.398
SoldD - - - - - -

Repartizarea profitului 26.168 168.575 - 26.168 26.168 168.575
Total capitaluri proprii 183.036.293 285.069.183



ALGORITHM CONSTRUCŢII S3 S.R.L.
SITUAŢIA MODIFICĂRILOR IN CAPITALURILE PROPRII 
pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019
( t o a t e  s u m e le  s u n t  e x p r im a t e  t n  l e i  d a c a  n u  e s t e  s p e c i f i c a t  a l t f e l )

Denumirea elementului

Sold la
Creşteri Reduceri

Sold la
1 ianuarie 31 decembrie

2018 Total Prin Total. Prin 2018
din care: transfer din care: transfer

Capital subscris 23.000.000 160.000.000 160.000.000 - - 183.000.000
Rezerve legale - 26.168 - - - 26.168
Rezerve statutare sau contractuale - - - - - -

Alte rezerve . - - - - -

Rezultatul reportat reprezentând 
profitul nerepartizat sau pierderea 
neacoperita sau

SoldC - - - - - -

SoldD - 705.520 705.520 705.520 705.520 -

Rezultatul reportat provenit din 
modificările politicilor contabile

SoldC -

SoldD - - - - - -

Rezultatul reportat provenit din 
corectarea erorilor contabile

SoldC - - - a- - -

SoldD - - - - - -

Profitul sau pierderea exerciţiului 
financiar

SoldC - 36.293 - - 36.293
SoldD 705.520 - - 705.520 705.520 -

Repartizarea profitului - 26.168 26.168 - - 26.168
Total capitaluri proprii 22.294.480 183.036.293



ALGORITHM CONSTRUCŢII S3 S.R.L.
SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 
pentru exerciţiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019
( t o a t e  s u m e le  s u n t  e x p r im a t e  i n  l e i  d a c a  n u  e s t e  s p e c i f i c a t  a l t f e l )

Fluxuri de numerar din activitati de exploatare
31.12.2018 31.12.2019

Profitul net 
Ajustări pentru:

36.293 1.764.398

Ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale 
(Câştig) / pierdere din vanzarea de imobilizări corporale si

1.910.168 7.590.843

necorporale - (16.089.389)
Venituri din dobânzi (25.641) (182)
Cheltuieli cu dobânzile - -

Impozit pe profit
Numerar din exploatare înainte de modificările capitalului

85.194 512.468

circulant 2.006.014 (6.221.862)
Creşterea / (descreşterea) datoriilor 23.428.194 12.452.371
(Creşterea) / descreşterea stocurilor (4.569.433) (7.726.862)
(Creşterea) /  descreşterea creanţelor (16.344.235) 2.056.999
Dobânzi încasate 25.641 182
Dobânzi plătite - *
Impozitul pe profit achitat - (339.094)
Numerarul net provenit din / (folosit in) activitati de exploatare 
Fluxuri de numerar din activitati de Investirii

4.546.181 221.734

(Achiziţii)/ Ieşiri de imobilizări coiporale, net (112.294.950) (81.387.781)
încasaţi din vanzarea de imobilizări coiporale - 16.089.389
Numerarul net provenit din / (folosit in) activitatea de investirii 
Fluxuri de numerar din activitati de finanţare

(112.294.950) (65.298.392)

Majorarea capitalului social 110.000.000 80.190.000
Numerarul net provenit din /  (folosit in) activitatea de finanţare 110.000.000 80.190.000
Creşterea / (scăderea) neta de numerar si echivalente de numerar 2.251.232 15.113.342
Numerar si echivalente de numerar la 1 ianuarie 2.175.109 4.426.340
Numerar si echivalente de numerar la 31 decembrie 4.426.340 19.539.682



ALGORITHM CONSTRUCŢII S3 S.R.L,
NOTE LA SITUATELE FINANCIARE
pentru exercHhtl financiar încheiat la 31 decembrie 2019
( t o a t e  s u m e le  s u n t  e x p r im a t e  i n  l e i  d a c a  n u  e s t e  s p e c i f i c a t  a l t f e l )

NOTA 1  INFORMAŢII DESPRE SOCIETATE

SC Algorithm Construcţii S3 SRL („Societatea”) a fost infiintata la data de 8 iunie 2017, ca o 
Societate cu răspundere limitata avand sediul social in Bucureşti, Calea Vitan nr. 154-158, 
sector 3, clădire administrativa, birou 5.

La data acestor situaţii financiare Societatea desfasoara in principal lucrări de consolidare si 
reabilitare a Halei Laminorul, Bd. Basarabia nr. 256, sector 3, Bucureşti, in scopul pregătirii 
acesteia pentru lucrări cu caracter edilidar-cultural, precum si alte lucrări de construcţii si 
inchiriere de utilaje tehnologice in beneficiul unor companii afiliate.

NOTA 2: PRINCIPII, POLITICI S l M ETODE CONTABILE

2.1.Bazele întocmirii situaţiilor financiare

Acestea sunt situaţiile financiare ale Societarii pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 
decembrie 2019 întocmite in conformitate cu:
* Legea contabilităţii 82/1991 (republicata 2008), cu modificările ulterioare 
® Prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările 

ulterioare(„OMFP 1802/2014”)

Politicile contabile adoptate pentru Întocmirea si prezentarea situaţiilor financiare sunt in 
conformitate cu principiile contabile prevăzute de OMFP 1802/2014.

Aceste situării financiare cuprind:
* Bilanţ;
* Cont de profit si pierdere;
c Situaţia modificărilor capitalurilor proprii;
* Situaţia fluxurilor de trezorerie;
* Note explicative la situaţiile financiare.

Situaţiile financiare se refera doar la Societate.

Societatea nu are filiale si in consecinţa nu pregăteşte situării financiare consolidate.

Înregistrările contabile pe baza carora au fost întocmite aceste situării financiare sunt efectuate 
in lei (“RON”).
Situaţiile financiare anexate nu sunt menite sa prezinte poziţia financiara in conformitate cu 
reglementari si principii contabile acceptate in tari si jurisdicţii altele decat Romania. De 
asemenea, situaţiile financiare nu sunt menite sa prezinte rezultatul operaţiunilor, fluxurile de



ALGORITHM CONSTRUCŢII S3 S.R.L.
NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE
pentru exerciţiul finandar încheiat la 31 decembrie 2019
( t o a t e  s u m e le  s u n t  e x p r im a t e  i n  l e i  d a c a  n u  e s t e  s p e c i f i c a t  a l t f e l )

trezorerie si un set complet de note la situaţiile financiare in conformitate cu reglementari si 
principii contabile acceptate in tari si jurisdicţii altele decat Romania. De aceea, situaţiile 
financiare anexate nu sunt intocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările 
contabile si legale din Romania inclusiv Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 
cu modificările ulterioare.

2.2.Principii contabile semnificative

Situaţiile financiare pentru exerciţiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019 au fost intocmite 
in conformitate cu următoarele principii contabile:

Principiul continuităţii activitatii

Societatea isi va continua in mod normal funcţionarea fiara a intra in stare de lichidare sau 
reducere semnificativa a activitatii.

Principiul permanentei metodelor

Societatea aplica consecvent de la un exerciţiu financiar la altul politicile contabile si metodele 
de evaluare.

Principiu] prudentei

La întocmirea situaţiilor financiare anuale, recunoaşterea si evaluarea s-a realizat pe o bază 
prudent si, în special:
a) îh contul de profit si pierdere a fost inclus numai profitul realizat la data bilanţului;
b) datoriile aparate in cursul exerciţiului financiar curent sau al unui exerciţiu precedent, au 
fost recunoscute chiar dacă acestea devin evidente numai intre data bilanţului si data întocmirii 
acestuia;
c) deprecierile au fost recunoscute, indiferent dacă rezultatul exerciţiului financiar este pierdere 
sau profit

Principiul contabilităţii de angajamente

Efectele tranzacţiilor si ale altor evenimente au fost recunoscute atunci când tranzacţiile si 
evenimentele s-au produs (si nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul sau a fost încasat sau 
plătit) si au fost înregistrate in contabilitate si raportate in situaţiile financiare ale perioadelor 
aferente.
Au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exerciţiului, fara a se tine seama de 
data încasării sau efectuării plaţii.
Veniturile si cheltuielile care au rezultat direct si concomitent din aceeaşi tranzacţie au fost 
recunoscute simultan in contabilitate, prin asocierea directa intre cheltuielile si veniturile 
aferente, cu evidenţierea distincta a acestor venituri si cheltuieli.



ALGORITHM CONSTRUCŢII S3 S.R.L.
NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE
pentru exerciţiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019
( t o a t e  s u m e le  s u n t  e x p r i m a t e  i n  l e i  d a c a  n u  e s t e  s p e c i f i c a t  a l t f e l )

Principiul intangibilitatii

Bilanţul de deschidere al exerciţiului financiar corespunde cu bilanţul de inchidere al exerciţiului financiar 
precedent.

Principiul evaluării separate a elementelor de activ si pasiv

In vederea stabilirii valorii corespunzătoare unei poziţii din bilanţ s-a determinat separat 
valoarea fiecăror componente ale elementelor de active si de datorii.

Principiul necompensarii

Valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce 
reprezintă datorii, respectiv veniturile cu cheltuielile.

Contabilizarea si prezentarea elementelor din situaţiile financiare ţinând cont de fondul 
economic al tranzacţiei sau al angajamentului in cauza

înregistrarea in contabilitate si prezentarea in situaţiile financiare a operaţiunilor economico- 
financiare reflecta realitatea economica a acestora, punând in evidenta drepturile si obligaţiile, 
precum si riscurile asociate acestor operaţiuni.

Principiul evaluării la cost de achiziţie sau cost de producţie

Elementele prezentate in situaţiile financiare au fost evaluate pe baza principiului costului de 
achiziţie sau al costului de producţie.

Principiul pragului de semnificaţie

Entitatea se poate abate de la cerinţele cuprinse in reglementările contabile aplicabile 
referitoare la prezentările de informaţii si publicare, atunci când efectele respectării lor sunt 
nesemnificative.

2.3Jvloneda de raportare

Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda naţionala („RON”). Contabilitatea 
operaţiunilor efectuate in valuta se tine atat in moneda naţionala, cat si in valuta. Elementele 
incluse in aceste situării sunt prezentate in lei romaneşti.



ALGORITHM CONSTRUCŢII S3 S.R.L.
NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE
pentru exerciţiul financiar Încheiat la 31 decembrie 2019
( t o a t e  s u m e le  s u n i  e x p r i m a t e  i n  t e i  d a c a  n u  e s t e  s p e c i f i c a t  a l t f e l )

2.4.Situatii comparative

Situaţiile financiare întocmite pentru anul financiar curent prezintă comparabilitate cu situaţiile financiare ale 
exerciţiului financiar precedent.

2.5. Utilizarea estimărilor contabile

întocmirea situaţiilor financiare in conformitate cu OMF 1802/2014, cu modificările ulterioare, 
presupune efectuarea de către conducere a unor estimări si presupuneri care influenţează 
valorile raportate ale activelor si datoriilor si prezentarea activelor si datoriilor contingente la 
data situaţiilor financiare, precum si valorile veniturilor si cheltuielilor din perioada de 
raportare. Rezultatele reale pot fi diferite de cele estimate. Aceste estimări sunt revizuite 
periodic si, daca sunt necesare ajustări, acestea sunt inregistrate in contul de profit si pierdere 
in perioada când acestea devin cunoscute.

2.6. Continuitatea activitatii

Prezentele situaţii financiare au fost intocmite in baza principiului continuităţii activitatii, care 
presupune ca Societatea isi va continua activitatea si in viitorul previzibil. Pentru a evalua 
aplicabilitatea acestei prezumţii, conducerea analizeaza previziunile referitoare la intrările 
viitoare de numerar. Pe baza acestor analize, conducerea considera ca Societatea va putea sa isi 
continue activitatea in viitorul previzibil si prin urmare aplicarea principiului continuităţii 
activitatii in intocmirea situaţiilor financiare este justificata.

2.5.Conversii valutare

Tranzacţiile realizate in valuta sunt inregistrate initial la cursul de schimb valutar comunicat de 
Banca Naţionala a României de la la data tranzacţiei.
La data bilanţului elementele monetare exprimate in valuta si creanţele si datoriile exprimate in lei a decontare de 
tace in funcţie de cursul unei valute se evalueaza si se piezinat in situaţiile financiare anuale la cursul de schimb 
valutar comunicat de Banca Naţionala a României, valabil la data încheierii exerciţiului financiar.

Câştigurile si pierderile din diferentele de curs valutar, realizate si nerealizate, intre cursul de schimb al pieţei 
valutare, comunicat de Banca Naţionala a României de la data inregistrarii creanţelor sau datoriilor in valuta si a 
celor exprimate in lei a decontare de face in funcţie de cursul unei valute, sau cursul Ia care acestea sunt 
inregistrate in contabilitate si cursul de schimb de la data încheierii exerciţiului financiar, sunt inregistrate in 
contul de profit si pierdere al exerciţiului financiar respectiv.

Elementele nemonetare achiziţionate cu plata in valuta si inregistrate la cost istoric (imobilizări, stocuri) se 
prezintă in situaţiile financiare anuale utilizând cursul de schimb valutar de la data efectuării tranzacţiei. 
Elementele nemonetare achiziţionate cu plata in valuta si inregistrate la valoarea justa (de exemplu, imobilizările 
corporale reevaluate) se prezintă in situaţiile financiare anuale la aceasta valoare.

Cursurile de schimb RON/USD si RON/EUR communicate de Banca Naţionala a Romanici la 31 decembrie 2018 
si 31 decembrie 2017, au fost după cum urmeaza:
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Moneda 31 decembrie 2019 31 decembrie 2018

RON/USD 4,2608 4,0736

RON/EUR 4,7793 4,6639

2.6 .Imobilizări necoiporale

Imobilizările necorporale sunt evaluate la cost mai puţin amortizarea cumulata si pierderile 
cumulate din depreciere.

Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi si active sim ilare

Concesiunile, brevetele, licenţele, mărcile comerciale, droturile si activele similare se 
inregistreaza in conturile de imobilizări necorporale la valoarea de aport sau costul de achiziţie, 
după caz. In aceasta situaţie valoarea de aport se asimilează valorii juste.

Concesiunile primite se reflecta ca imobilizări necorporale atunci când contractul de 
concesiune stabileşte o durata si o valoare determinate pentru concesiune. Amortizarea 
concesiunii urmeaza a fl calculata utilizând metoda liniara si a fi înregistrata pe durata de 
folosire a acesteia, stabilita potrivit contractului.

Brevetele, licenţele, mărcile comerciale, drepturile si active similare sunt amortizate folosind 
metoda de amortizare liniara pe perioada contractului sau pe durata de utilizare, după caz, după 
cum este prezentat mai jos:

Tip Ani
Concesiuni -

Brevete -

Licenţe Conform
contractului

Mărci comerciale, drepturi si active similare (programe) 3 ani
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2.7 .Imobilizări coiporale 

Costul /  Evaluarea

Costul initial al imobilizărilor coiporale consta in preţul de achiziţie, incluzând taxele de 
import sau taxele de achiziţie nerecuperabile,cheltuielile de transport, manipulare, 
comisioanele, taxele notariale, cheltuielile cu obţinerea de autorizaţii si alte cheltuieli 
nerecuperabile atribuibile direct imobilizării coiporale si orice costuri directe atribuibile 
aducerii activului la locul si in condiţiile de funcţionare.

Cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizări coiporale se recunosc, de regula, drept 
cheltuieli in perioada in care au fost efectuate. Sunt recunoscute ca o componenta a activului, 
sub forma cheltuielilor ulterioare, investiţiile efectuate la imobilizările corporale care au ca 
efect imbunatatirea parametrilor tehnici iniţiali ai acestora si care conduc la obţinerea de 
beneficii economice viitoare, suplimentare fata de cele estimate initial. Obţinerea de beneficii 
se poate realiza fie direct prin creşterea veniturilor, fie indirect prin reducerea cheltuielilor de 
întreţinere si funcţionare.

Costul reparaţiilor efectuate la imobilizările corporale, in scopul asigurării utilizării continue a 
acestora, este recunoscut ca o cheltuiala in perioada in care aceste costuri sunt efectuate.

Imobilizările corporale in curs de execuţie reprezintă investiţiile determinate efectuate in regie proprie sau in 
antrepriza. Acestea se evalueaza la costul de producţie sau costul de achiziţie, după caz.
Imobilizările coiporale in curs de execuţie se trec in categoria imobilizărilor finalizate după 
recepţia, darea in folosinţa sau punerea in funcţiune a acestora, după caz.

Am ortizarea

Amortizarea valorii activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economica reprezintă 
alocarea sistematica a valorii amortizabile a unui activ pe întreaga durata de utilizare 
economica. Valoarea amortizabila este reprezentata de cost sau alta valoare care substituie 
costul (de exemplu, valoarea reevaluata).

Amortizarea imobilizărilor corporale se calculează începând cu luna următoare punerii in 
funcţiune si pana la recuperarea integrala a valorii lor de intrare. La stabilirea amortizării 
imobilizărilor corporale sunt avute in vedere duratele de utilizare economica si condiţiile de 
utilizare a acestora.

Amortizarea este calculata folosind metoda amortizării liniare pe întreaga durata de viata a activelor. 
Terenurile nu se amortizează.
Duratele de viata pentru pricipalele categorii de imobilizări corporale sunt prezentate in tabelul de mai jos.

Tip ...... . _ Ani

Clădiri ~ 15-601
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Echipamente 1 - 1 2
Alte mijloace fixe 3 - 1 5

Durata de viata si metoda de amortizare sunt revizuite periodic.

Cedarea si casarea

O imobilizare corporala este scoasa dm evidenta la cedare sau casare, atunci când nici un 
beneficiu economic viitor nu mai este aşteptat din utilizarea sa ulterioara.
In cazul scoaterii din evidenta a unei imobilizări corporale, sunt evidenţiate distinct veniturile 
din vanzare, cheltuielile reprezentând valoarea neamortizata a imobilizării si alte cheltuieli 
legate de cedarea acesteia.
In scopul prezentării in contul de profit si pierdere, câştigurile sau pierderile obţinute in urma 
casarii sau cedării unei imobilizări corporale se determina ca diferenţa intre veniturile generate 
de scoaterea din evidenta si valoarea sa neamortizata, inclusiv cheltuielile ocazionate de 
aceasta si trebuie prezentate ca valoare neta, ca venituri sau cheltuieli, după caz, la elementul 
“Alte venituri din exploatare”, respectiv “Alte cheltuieli de exploatare”

Compensaţii de la terti

In cazul distrugerii totale sau parţiale a unor imobilizări corporale, creanţele sau sumele 
compensatorii încasate de la terti, legate de acestea, precum si achiziţionarea sau construtia 
ulterioara de active fiind operaţiuni economice distincte se Înregistrează ca atare pe baza 
documentelor justificative.
Astfel, deprecierea activelor se evidenţiază la momentul constatării acesteia, iar dreptul de a 
incasa compensaţiile se evidenţiază pe seama veniturilor conform contabilităţii de 
angajamente, in momentul stabilirii acestuia.

2.8.Imobilizari financiare si investiţii pe termen scurt

Imobilizările financiare cuprind acţiunile deţinute la entitatile afiliateactiuni deţinute la enti'tati asociate si entitati 
controlate in comun, precum si alte investiţii deţinute ca imobilizări.

Imobilizările financiare se inregistreaza initial la costul de achiziţie sau valoarea determinata prin contractul de 
dobândire a acestora.
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2.9. Deprecierea activelor imobilizate

D eterm inarea pierderilor din depreciere

Valoarea recuperabila a activelor imobilizate corporale si necoiporale este considerata valoarea 
cea mai mare dintre valoarea justa mai puţin costurile de vanzare si valoarea de utilizare. 
Estimarea valorii de utilizare a unui activ implica actualizarea fluxurilor de trezorerie viitoare 
estimate utilizând o rata de actualizare inainte de impozitare care reflecta evaluările curente de 
piaţa cu privire la valoarea in timp a banilor si riscurile specifice activului. In cazul unui activ 
care nu generează independent fluxuri de trezorerie semnificative, valoarea recuperabila este 
determinata pentru unitatea generatoare de trezorerie careia activul ii aparţine.
Valoarea contabila a activelor imobilizate ale Societarii este analizata la data fiecărui bilanţ 
pentru a determina daca exista pierderi din depreciere. Daca o asemenea pierdere din 
depreciere este probabila, este estimata valoarea pierderilor din depreciere.

Corectarea valorii imobilizărilor necorporale si corporale si aducerea lor la nivelul valorii de 
inventar se efectuează, in funcţie de tipul de depreciere existenta, fie prin înregistrarea unei 
amortizaţi suplimentare, in cazul in care se constata o depreciere ireversibila, fie prin 
constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru depreciere, in cazul in care se constata o 
depreciere reversibila a acestora. Asa cum este menţionat la nota 2.8 Imobilizări necorporale, 
ajustările pentru deprecierea fondului comercial corectează valoarea acestuia.

Reluarea ajustărilor pentru pierderi din depreciere

O ajustare pentru depreciere a imobilizărilor este este reluata in cazul in care s-a produs o 
schimbare a estimărilor utilizate pentru a determina valoarea recuperabila. In cazul ajustărilor 
recunoscute pentru deprecierea fondului comercial, acestea nu se mai reiau ulterior la venituri.

O ajustare pentru depreciere poate fi reluata in măsură in care valoarea contabila a activului nu 
depăşeşte valoarea recuperabila, mai puţin amortizarea, care ar fi fost determinata daca 
ajustarea pentru depreciere nu ar fi fost recunoscuta.

2.10. Stocuri

Principalele categorii de stocuri sunt materiile prime si materialele consumabile.

Costul stocurilor cuprinde toate costurile aferente achiziţiei, precum si alte costuri suportate 
pentru a aduce stocurile in forma si in locul in care se găsesc.

La ieşirea din gestiune stocurile se evalueaza pe baza metodei FIFO.
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2.11. Creanţe comerciale

Creanţele comerciale sunt recunoscute si inregistrate initial la valoarea conform facturilor, sau conform 
documentelor care atesta livrarea bunurilor, respectiv prestarea serviciilor.

Evaluarea valorii recuperabile a creanţelor Ia data bilanţului se face la valoarea lor probabila de 
incasare sau de plata. Diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar stabilita la 
inventariere si valoarea contabila a creanţelor se inregistreaza in contabilitate pe seama 
ajustărilor pentru deprecierea. Ajustările pentru depreciere sunt constituite când exista dovezi 
conform carora Societatea nu va putea incasa creanţele la scadenta initial agreata .Creanţele 
ndncasabile sunt inregistrate pe cheltuieli când sunt identificate.
Pierderea din depreciere aferenta unei creanţe este reluata daca creşterea ulterioara a valorii 
recuperabile poate fi legata de un eveniment care a avut loc după ce pierderea din depreciere a 
fost recunoscuta.

Creanţele preluate prin cesionare se evidenţiază in contabilitate la costul de achiziţie, valoarea 
nominala a acestora evidentiindu-se in afara bilanţului.

2.12. Numerar si echivalente numerar

Disponibilităţile băneşti sunt formate din numerar, conturi la banei, depozite bancare pe termen pe termen de cel 
mult trei luni daca sunt deţinute cu scopul de a acoperi nevoia de numerar pe termen scurt, cecuri si efectele 
comerciale depuse la banei. Descoperitul de cont este inclus in bilanţ in cadrul sumelor datorate instituţiilor de 
credit ce trebuie plătite intr-o perioada de un an.

Pentru situaţia fluxului de trezorerie, numerarul si echivalentele acestuia cuprind numerar in 
casa, conturi la banei, investiţii financiare pe termen scurt, net de descoperitul de cont.

2.13. împrumuturi

împrumuturile pe termen scurt si lung sunt inregistrate la suma primita. Onorariile si 
comisioanele bancare achitate in vederea obţinerii de împrumuturi pe termen lung se recunosc 
pe seama cheltuielilor inregistrate in avans. Cheltuielile in avans se recunosc la cheltuieli 
curente eşalonat, pe perioada de rambursare a împrumuturilor respective.

Porţiunea pe termen scurt a împrumuturilor pe termen lung este clasificată in „Datorii: Sumele 
care trebuie plătite intr-o perioada de pana la un an” si inclusa împreuna cu dobanda datorata ta 
data bilanţului contabil in [„Sume datorate instituţiilor de credit” / “Sume datorate entităţilor 
afiliate”, “Sume datorate entităţilor de care entitatea este legata in virtutea intereselor de 
participare”/ “Alte datorii” ] din cadrul datoriilor curente.
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2.14. Datorii

Obligaţiile comerciale sunt inregistrate la cost, care reprezintă valoarea obligaţiei ce va fi 
plătită in viitor pentru bunurile si serviciile primite, indiferent daca au fost sau nu facturate 
către Societate.

2.15. Contracte de leasing operational

Contractele de leasing in care o porţiune semnificativa a riscurilor si beneficiilor asociate 
proprietăţii sunt reţinute de locator sunt clasificate ca si contracte de leasing operational.
Plăţile aferente unui contract de leasing operaţional sunt recunoscute ca si cheltuieli in contul 
de profit si pierdere, liniar pe perioada contractului de leasing. Stimulentele primite pentru 
incheierea unui contract de leasing operational nou sau reinnoit sunt recunoscute drept parte 
integranta din valoarea neta a contraprestatiei convenite pentru utilizarea activului in regim de 
leasing, indiferent de natura stimulentului, de forma sau de momentul in care se face plata, 
reducând astfel cheltuielile cu chiria pe toata durata contractului de leasing, pe o baza liniara.

2.16. Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute atunci când Societatea are o obligaţie curenta (legala sau 
implicita) generata de un eveniment anterior, este probabil ca o ieşire de resurse sa fie necesara 
pentru a onora obligaţia, iar datoria poate fi estimata in mod credibil.

Valoarea recunoscuta ca provizion constituie cea mai buna estimare la data bilanţului a 
costurilor necesare stingerii obligaţiei curente.

Cea mai buna estimare a costurilor necesare stingerii datoriei curente este suma care Societatea 
ar plati-o, in mod rational, pentru stingerea obligaţiei la data bilanţului sau pentru transferarea 
acesteia unei terte parti la acel moment.

In cazul in care efectul valorii-timp a banilor este semnificativ, valoarea provizionului 
reprezintă valoarea actualizata a cheltuielilor estimate a fi necesare pentru stingerea obligaţiei. 
Rata de actualizare utilizata reflecta evaluările curente pe piaţa ale valorii-timp a banilor si ale 
riscurilor specifice datoriei. Actualizarea se efectuează de către persoane specializate [a se 
include detalii cu privire la specilizarea persoanei care face actualizarea]
Câştigurile rezultate din cedarea preconizata a activelor sunt luate in considerare in evaluarea 
unui provizion.

Daca se estimează ca o parte sau toate cheltuielile legate de un provizion vor fi rambursate de 
către o terta parte, rambursarea trebuie recunoscuta numai in momentul in care exista dovezi 
clare ca rambursarea va fi primita. Rambursarea este considerata ca un activ separat. Suma care 
se recunoaşte ca rambursare nu depăşeşte valoarea provizionului. In cazul in care Societatea



ALGORITHM CONSTRUCŢII S3 S.RX.
NOTE LA SITUAIHLE FINANCIARE
pentru exerciţiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019
( t o a t e  s u m e le  s u n t  e x p r im a t e  i n  l e i  d a c a  n u  e s t e  s p e c i f i c a t  a l t f e l )

poate sa solicite unei alte parti sa plateasca, integral sau partial, cheltuielile impuse pentru 
decontarea unui provizion, iar Societatea nu este răspunzătoare pentru sumele in cauza, 
Societatea nu include sumele respective in provizion.

Provizioanele sunt revizuite la data fiecărui bilanţ si ajustate pentru a reflecta cea mai buna 
estimare curenta. In cazul in care pentru stingerea unei obligaţii nu mai este probabila o ieşire 
de resurse, provizionul trebuie anulat prin reluare la venituri.

Provizioane pentru garan ţii

Un provizion pentru garanţii rate recunoscut atunci când produsele sau serviciile acoperite de 
garanţie simt vândute. Valoarea provizionului se bazeaza pe informaţii istorice cu privire la 
garanţiile acordate si este estimata prin ponderarea tuturor rezultatelor posibile cu 
probabilitatea de realizare a fiecăruia.

2.17. Pensii si beneficii ulterioare angajarii

In cadrul activitatii curente pe care o desfasoara, Societatea efectuează plaţi către statul roman 
in beneficiul angajaţilor sai. Toţi salariaţii societarii sunt incluşi in planul de pensii al Statului 
Roman. Societatea nu operează nicio alta schema de pensii sau plan de beneficii post- 
pensionare si, in consecinţa, nu are nicio obligaţie in ceea ce priveşte pensiile. In plus, 
Societatea nu are obligaţia de a furniza beneficii suplimentare foştilor sau actualilor salariaţi.

2.18. Subvenţii

Subvenţiile se recunosc când exista suficienta siguranţa ca: societatea va respecta condiţiile 
impuse de acordarea lor si subvenţiile vor fi primite.

Subvenţiile pentru active, inclusiv subvenţiile nemonetare la valoarea justa, se înregistrează in 
contabilitate ca subvenţii pentru investirii si se recunosc in bilanţ ca venit amanat. Venitul 
amanat se inregistreaza in contul de profit si pierdere pe măsură inregistrarii cheltuielilor cu 
amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor.

Subvenţiile care compensează Societatea pentru cheltuielile efectuate sunt recunoscute in 
contul de profit sau pierdere in mod sistematic in aceleaşi perioade in care sunt recunoscute 
cheltuielile si se prezintă in contul de profit si pierdere ca elemente de venituri

Veniturile din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete se prezintă in contul de 
profit si pierdere ca parte a cifrei de afaceri nete.
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2.19. Capital social

Capitalul social compus din parti sociale este inregistrat la valoarea stabilita pe baza actelor de 
constituire.

Societatea recunoaşte modificările la capitalul social numai după aprobarea lor la Registrul 
Comerţului.

2.20. Rezerve legale

Se constituie in proporţie de 5% din profitul brut de la sfârşitul anului pana când rezervele 
legale totale ajung la 20% din capitalul social varsat in conformitate cu prevederile legale.

2.21. Dividende

Dividendele sunt recunoscute ca datorie in perioada in care este aprobata repartizarea lor. 
Repartizarea dividendelor se face ulterior aprobării situaţiilor financiare.

2.22. Instrumente financiare

Instrumentele financiare folosite de Societate sunt formate in principal din numerar, depozite la 
termen, creanţe, datorii si sumele datorate instituţiilor de credit Instrumentele de acest tip sunt 
evaluate in conformitate cu politicile contabile specifice prezentate in cadrul Notei 2 „Principii, 
politici si metode contabil.

2.23. Venituri

Venituri din prestarea serviciilor

Veniturile din prestarea de servicii sunt recunoscute in perioada in care au fost prestate si in 
corespondenta cu stadiul de execuţie. Prestarea de servicii cuprinde inclusiv executarea de 
lucrări si orice alte operaţiuni care nu pot fi considerate livrări de bunuri.
Stadiul de execuţie al lucrării se determina pe baza de situaţii de lucrări care insotesc facturile, 
procese-verbale de recepţie sau alte documente care atesta stadiul realizării si recepţia 
serviciilor prestate.

In cazul lucrărilor de construcţii, recunoaşterea veniturilor se face pe baza actului de recepţie 
semnat de beneficiar, prin care se certifica faptul ca executantul si-a indeplinit obligaţiile in 
conformitate cu prevederile contractului si ale documentaţiei de execuţie.
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Venituri din redevenţe, chirii

Veniturile din redevenţe si chirii se recunosc pe baza contabilităţii de angajamente, conform 
contractului. Stimulentele acordate pentru încheierea unui contract de leasing operaţional nou 
sau reinnoit sunt recunoscute drept parte integranta din valoarea neta a contraprestatiei 
convenite pentru utilizarea activului în regim de leasing, indiferent de natura stimulentului, de 
forma sau de momentul în care se face plata, reducând astfel veniturile din chirii pe toata 
durata contractului de leasing, pe o baza liniara.

23.4. Impozite si taxe

Societatea înregistrează impozit pe profit curent in conformitate cu legislaţia romana in vigoare 
la data situaţiilor financiare. Datoriile legate de impozite si taxe sunt inregistrate in perioada la 
care se refera.

2.25. Venituri si cheltuieli financiarei

Veniturile financiare cuprind veniturile din dobânzi, veniturile din dividende, veniturile din 
imobilizări financiare cedate, veniturile din investiţii financiare pe termen scurt -  net, venituri 
din diferente de curs valutar si veniturile din sconturi obţinute. Veniturile financiare se 
recunsoc pe baza contabilităţii de angajamnete. Astfel, veniturile din dobânzi se recunosc 
periodic, in mod proportional, pe măsură generării venitului respectiv, pe baza contabilităţii de 
angajamente; dividendele se recunosc atunci când este stabilit dreptul acţionarului de a le 
incasa.

Cheltuielile financiare cuprind cheltuiala cu dobanda aferenta împrumuturilor, amortizarea 
actualizării provizioanelor, pierderile din depreciere recunoscute aferente activelor financiare, 
cheltuielile privind imobifizariel financiare cedate, cheltuielile privind investiţiile financiare pe 
termen scurt -  net, cheltuieli din diferente de curs valutar si chetuieli privind sconturile 
obţinute. Toate costurile îndatorării care nu sunt direct atribuibile achiziţiei, construcţiei sau 
producerii activelor cu ciclu lung de fabricaţie simt recunoscute in contul de profit si pierdere, 
periodic, pe baza contabilităţii de angajamente,

2.26. Erori contabile

Erorile constatate in contabilitate se pot referi fie la exerciţiul financiar curent, fie la exerciţiile 
financiare precedente; erorile din perioadele anterioare se refera inclusiv la prezentarea eronată 
a informaţiilor în situaţiile financiare anuale. Corectarea erorilor se efectuează la data 
constatării lor. Erorile din perioadele anterioare simt omisiuni si declaraţii eronate aprinse in 
situaţiile financiare ale entităţii pentru una sau mai multe perioade anterioare rezultând din 
greşeala de a utiliza sau de a nu utiliza informaţii credibile care:
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a) erau disponibile la momentul la care situaţiile financiare pentru acele perioade au fost 
aprobate spre a fi anise;
b) ar fi putut fi obţinute in mod rezonabil si luate in considerare la intocmirea si prezentarea 
acelor situaţii financiare anuale.

Corectarea erorilor aferente exerciţiului financiar curent se efectuează pe seama contului de 
profit si pierdere. Corectarea erorilor semnificative aferente exercitiilor financiare precedente 
se efectuează pe seama rezultatului reportat. Erorile nesemnificative aferente exercitiilor 
financiare precedente se corectează, de asemenea, pe seama rezultatului reportat.

Corectarea erorilor aferente exercitiilor financiare precedente nu determina modificarea 
situaţiilor financiare ale acelor exerciţii. In cazul erorilor aferente exercitiilor financiare 
precedente, corectarea acestora nu presupune ajustarea informaţiilor comparative prezentate in 
situaţiile financiare. Informaţii comparative referitoare la poziţia financiara si performanta 
financiara, respectiv modificarea poziţiei financiare, sunt prezentate in notele explicative. în 
notele explicative la situaţiile financiare sunt prezentate de asemenea infonnaţii cu privire la 
natura erorilor constatate si perioadele afectate de acestea.

2(27. Parti afiliate

O parte afiliata este o persoana sau o entitate care este legata entitatii care întocmeşte situaţii 
financiare, denumita in continuare entitate raportoare.

O persoana sau un membru apropiat al familiei persoanei respective este legat(a) unei entitati 
raportoare daca acea persoana:
(i) detine controlul sau controlul comun asupra entitatii raportoare;
(ii) are o influenta semnificativa asupra entitatii raportoare; sau
(iii) este un membru al personalului-cheie din conducerea entitatii raportoare sau a societatii- 
mama a entitatii raportoare.

O entitate este afiliata unei entitati raportoare daca intruneste oricare dintre următoarele 
condiţii:

(ijentitatea si entitatea raportoare sunt membre ale aceluiaşi grup (ceea ce inseamna ca fiecare 
societate-mama, filiala si filiala din acelaşi grup este legata de celelalte);
(ii) o entitate este entitate asociata sau entitate controlata in comun a celeilalte entitati (sau 
entitate asociata sau entitate controlata in comun a unui membru al grupului din care face parte 
cealalta entitate);
(iii) ambele entitati sunt entitati controlate in comun ale aceluiaşi tcrt;
(iv) o entitate este entitate controlata in comun a unei terte entitati, iar cealalta este o entitate 
asociata a terţei entitati;
(v) entitatea este un plan de beneficii postangajare in beneficiul angajaţilor entitatii raportoare 
sau ai unei entitati legate entitatii raportoare. In cazul in care chiar entitatea raportoare
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reprezintă ea insasi un astfel de plan, angajatorii sponsori sunt, de asemenea, legaţi entitatii 
raportoare;
(vi) entitatea este controlata sau controlata in comun de o persoana sau un membru apropriat al 
familiei persoanei respective care deţine controlul sau sau controlul comun asupra entitatii 
raportoare, are o influenta semnificativa asupra entitatii raportoare; sau este un membru al 
personaluhri-cheie din conducerea entitatii raportoare sau a societatii-mama a entitatii 
raportoare.
(vii) o persoana sau un membru apropriat al familiei persoanei respective care deţine controlul 
sau sau controlul comun asupra entitatii raportoare influenţează semnificativ entitatea sau este 
un membru al personalului-cheie din conducerea entitatii (sau a societatii-mama a entitatii);
(viii) entitatea sau orice membru al unui grup din care aceasta face parte furnizează servicii 
personalului -cheie din conducerea entitatii raportoare sau societatii-mama a entitatii 
raportoare.
Personalul-cheie din conducere reprezintă acele persoane care au autoritatea si 
responsabilitatea de a planifica, conduce si controla activităţile entitatii, in mod direct sau 
indirect, incluzând oricare director (executiv sau altfel) al entitatii.
Membrii apropiaţi ai familiei unei persoane sunt acei membri ai familiei de la care se poate 
aştepta sa influenţeze sau sa fie influenţaţi de respectiva persoana in relaţia lor cu entitatea si 
includ:
a) copiii si soţia sau partenerul de viata al persoanei respective;
b) copiii şotiei sau ai partenerului de viata al persoanei respective; si
c) persoanele aflate in intretinerea persoanei respective sau a şotiei ori a partenerului de viata 

al acestei persoane.

In conformitate cu OMF 1802/2014, entitati afiliate inseamna doua sau mai multe entitati din 
cadrul aceluiaşi grup.
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Sold la 

l-Ian-2019

Creşteri Reduceri Din care: 
Dezmembrări 

si casaţi

Sold la

31-Dec-19 
(col. 5=l+2-3)

A B 1 2 3 4 5
COST
Imobilizări necoiporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de
dezvoltare 1 185 185
Alte imobilizări 2 50.022 24.373 - - 74.395
Avansuri si imobilizări necoiporale in curs 3 - - - - -

TOTAL (rd. 01 la 03) 4 50.207 24.373 - - 74.580

Imobilizări corporale 
Terenuri 5 8.596.888 8.589.830 17.186.718
Construcţii 6 14.608.103 2.215.345 - - 16.823.448
Instalaţii tehnice si maşini 7 39.936.974 12.154.986 16.118.890 - 35.973.070

Alte instalaţii, utilaje si mobilier 8 143,263 81.172 - - 224.435
Avansuri si imobilizări corporale in curs 9 64.760.995 75.402.407 3.282.649 - 136.880.753
TOTAL (rd. 05 la 09) 10 128.046.223 98.443.740 19.401.539 207.088.424

Active imobilizate - TOTAL (rd, 
04+10+11) 12 128.096.430 98.468.113 19.401.539 207.163.004
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Amortizare in Amortizare aferenta
Sold la cursul anului imobilizărilor Sold la

1-Ian-19 2019 scoase din evidenta 31-Dec-19
A B 6 7 8 9

AMORTIZARE ACUMULATA

Imobilizări necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare 13 185 185
Alte imobilizări 14 41.746 20.723 62.469
TOTAL (rd. 13 la 14) 15 41.931 20.723 62.654

Imobilizări corporale _
Terenuri 16 - -

Construcţii 17 88.296 444.080 532.376
Instalaţii tehnice si maşini 18 1.792.707 5.834.501 1.371.389 6.255.819
Alte instalaţii, utilaje si mobilier 19 55.946 73.228 129.174
TOTAL (rd. 16 la 19) 20 1.936.949 6.351.809 1.371.389 6.917.369

Amortizări - TOTAL (rd. 15+20) 21 1.978.880 6.372.532 1.371.389 6.980.023

IMOBILIZĂRI NETE (rd. 12-21) 22 126.117.550 200.182.981
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Sold la Creşteri Reduceri Din care: 
Dezmembrări

Sold la

l-Ian-2018 sicasari 31-Dec-18 
(col. 5=l+2-3)

A B 1 2 3 4 5
COST
Imobilizări necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de
dezvoltare 1 185 185
Alte imobilizări 2 35.695 14.327 50.022
Avansuri si imobilizări necorporale in curs 3 - - - - -

TOTAL (rd. 01 la 03) 4 35.880 14.327 - - 50.207

Imobilizări corporale 
Terenuri 5 8.596.888 8.596.888
Construcţii 6 509.109 14.098.994 14.608.103
Instalaţii tehnice si maşini 7 366.441 39.552.052 39.918.493

Alte instalaţii, utilaje si mobilier 8 93.386 68.358 161.744
Avansuri si imobilizări corporale in curs 9 14.796.665 55.284.442 5,336.103 64.745.004
TOTAL (rd. 05 la 09) 10 15.765.601 117.600.734 5.336.103 - 128.030.232

Imobilizări financiare 11 15.991 15.991
Active imobilizate - TOTAL (rd, 
04+10+11) 12 15.801.481 117.631.052 5.336.103 128.096.430
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Amortizare in Amortizare aferenta
Sold la cursul anului imobilizărilor Sold la
1 -lan-18 2018 scoase din evidenta 31-Dec-18

A B 6 7 8 9
AMORTIZARE ACUMULATA

Imobilizări necoiporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare 13 185 185
Alte imobilizări 14 10.897 30.849 - 41.746
TOTAL (id. 13 la 14) 15 11.082 30.849 - 41.931

Imobilizări corporale 
Terenuri 16
Construcţii 17 13.008 75.288 - 88.296
Instalaţii tehnice si maşini 18 33.880 1.758.827 - 1.792.707
Alte instalaţii, utilaje si mobilier 19 10.742 45.204 - 55.946
TOTAL (rd. 16 la 19) 20 57.630 1.879.319 - 1.936.949

Amortizări - TOTAL (rd. 15+20) 21 68.712 1.910.168 - 1.978.880

IMOBILIZĂRI NETE (rd. 12-21) 22 15.732.769 115.720.884 126.117.550
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3.l.lmobilizari necorporale

La 31 decembrie 2019 valoarea neta contabila a imobilizărilor necorporale este de 11.926 
(31 decembrie 2018: 8.276), reprezentând licenţe şi programe informatice.

32.lmobilizarl corporale

La 31 decembrie 2019 Societatea deţine mijloace fixe in valoare bruta de 207.0S8.424 (31 decembrie 2018: 
128.046.223) constând in principal din imobilizările în curs aferente consolidării si reamenajarii Halei Laminor 
efectuata in regie proprie.

Alte imobilizări corporale constau in principal din construcţii speciale, instalării tehnice si utilaje de lucru aferente 
proiectului reamenajarii si consolidării Halei Laminor.

La data de 31 decembrie 2019 si 2018, nu exista nici o ipoteca sau garanţie asupra activelor 
imobilizate ale Societarii.

NOTA 4: STOCURI

31 decembrie 31 decembrie
2018 2019

Avansuri pentru cumpărări de stocuri 752.065 6.691.100
Materiale consumabile si alte stocuri 4.396.211 6.427.194
Combustibili 74.410 102,779
TOTAL 5222.686 13221.073

La 31 decembrie 2019 avansurile pentru cumpărările de stocuri se refera in principal la furnizorul 
lei STEEL TRANSPORT & LOGISTIC SRL in suma de 3.353.130.

La 31 decembrie 2018 avansurile pentru cumpărările de stocuri se refera la furnizorul Delta Glass 
SRL in suma de 419.887.

La 31 decembrie 2018 Societatea nu a inregistrat ajustări pentru deprecierea stocurilor.
La 31 decembrie 2019 Societatea nu a inregistrat ajustări pentru deprecierea stocurilor.
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NOTA 5: CREANŢE

La 31 decembrie 2019 si 31 decembrie 2018 creanţele Societăţii sunt după cum urmează:

31 decembrie 
2019

Termen de lichiditate pentru 
soldul la 31 decembrie 2019
sub 1 an peste 1 an

TVA de recuperat 1.589.269 1.589.269 -

Avansuri pentru servicii 1.078.451 1.078.451 -
Alte creanţe 86.537.657 86.533.606 4.051
TOTAL 89.205.377 89.201.326 4.051

31 decembrie 
2018

Termen de lichiditate pentru 
soldul la 31 decembrie 2018
sub 1 an peste 1 an

TVA de recuperat 18.005.298 18.005.298 -
Avansuri pentru servicii 318.673 318.673 -

Alte creanţe 53.209.633 53.205.582 4.051
TOTAL 71.533.604 71.529.553 4.051

Alte creanţe la 31 decembrie 2019 constau in principal in capital social in suma de 69.810.000 
lei ce urmeaza a fi varsat de către asociaţi.

Alte creanţe la 31 decembrie 2018 constau in principal in capital social in suma de $0.000.000 lei 
ce urmeaza a fi varsat de către asociatul unic.

La 31 decembrie 2019 Societatea a constituit provizioane pentru deprecierea creanţelor in suma 
de 975.769 in legătură cu soldul de incasat de la Delta Antrepriza Construcţii Montaj 93 SRL 
aliata in insolvents la data prezentelor situaţii financiare.

La 31 decembrie 2018 Societatea nu a inregistrat ajustări pentru deprecierea creanţelor.
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NOTA 6: CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI

La 31 decembrie 2019 si 31 decembrie 2018 disponibilităţile băneşti ale Societăţii sunt după cum 
urmează:

31 decembrie 31 decembrie
2018 2019

Conturi la banei in lei si valuta 4.376.965 19.572.219
Casa in lei si valuta 33.488 24.613
Avansuri de trezorerie 15.887 0
Alte valori de trezorerie - -57.150
TOTAL 4.426.340 19.539.682

La 31 decembrie 2019 si 31 decembrie 2018 Societatea nu are numerar restricţionat

NOTA 7: CHELTUIELI ÎN AVANS

La 31 decembrie 2018 Societatea inregistreaza cheltuieli in avans in stima de 288.140 (31 
decembrie 2018:206.913) reprezentând cheltuieli in avans in legătură cu asigurarea 
autovehiculelor si asigurări medicale.

NOTA 8: DATORII

La 31 decembrie 2019 si 31 decembrie 2018 datoriile Societăţii sunt după cum urmează:

31 decembrie Termen de exigibilitate pentru 
2019 soldul la 31 decembrie 2019

sub 1 an peste 1 an
Furnizori comerciali 13.753.127 13.753.127 -

Furnizori de imobilizări 21.402.231 3.355 21.398.876
Datorii cu personalul si asigurările 
sociale 1.906.609 1.906.609 -

Alte datorii fata de stat 300.706 300.706 -

Garanţii de buna execuţie 5,397 - 5,397

TOTAL 37.368.070 15.963.797 21.404.273
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31 decembrie Termen de exigibilitate pentru
2018 soldul la 31 decembrie 2018

sub 1 an peste 1 an
Furnizori comerciali 531.864 531.864 -

Furnizori de imobilizări 21.850.652 4.413 21.846.239
Datorii cu personalul si asigurările 
sociale 1.825.485 1.825.485

Alte datorii fata de stat 262.661 262.661 -

Garanţii de buna execuţie 138 - 138
TOTAL 24.470.800 2.624.423 21.846.377

NOTA 9: PROVIZIOANE

La31 decembrie 2019 si 31 decembrie 2018 Societatea nu a inregistrat provizioane pentru riscuri 
si cheltuieli.

NOTA 10: CAPITAL ŞI REZERVE 

Capital social subscris

La data de 31 decembrie 2019 si 31 decembrie 2018 Societatea are următoarea structura a 
capitalului social:

31 decembrie 
2018

31 decembrie 
2019

Capital subscris acţiuni ordinare / părţi sociale 
(număr)
Valoare nominală acţiuni ordinare / părţi sociale (lei) 
Valoare capital social subscris varsat (lei)
Valoare capital social subscris nevarsat (lei)

26.600

5.000
133.000.000
50.000.000

42.638

5.000
213.190.000
69.810.000

Capitalul social al Sodetatii este partial varsat la 31 decembrie 2019 si 31 decembrie 2018. 
Situaţia capitalului sotial la 31 decembrie 2019 si 2018 se prezintă astfel:
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2018 2019
Algorithm
Residential SD3 Total

Algorithm
Residential SD3 Total

Capital social 
nevarsat 
1 ianuarie 
Subscriere capital 
social in an 
Varsaminte 
efectuate in an

160.000.000

(110.000.000)

160.000.000 

- (110.000.000)

50.000. 000

50.000. 000 

(43.490.000)

50.000.000

(36.700.000)

50.000.000

100.000.000

(80.190.000)
31 decembrie 50.000.000 50.000.000 56.510.000 13.300.000 69.810.000
Capital social varsat 
1 ianuarie 23.000.000 133.000.000 133.000.000
Varsaminte 
efectuate in an 110.000.000 - 110.000.000 43.490.000 36.700.000 80.190.000
31 decembrie 133.000.000 - 133.000.000 176.490.000 36.700.000 213.190.000
Total capital social 183.000.000 - 183.000.000 233.000.000 50.000.000 283.000.000

Structura acţionariatului / asociaţilor

La data de 13 iunie 2019, conform Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr.3 30,societatea SD3 
Salubritate si Deszăpezire S3 SRL a devenit al doilea asociat al Societarii cu o contribuţie de 
capital social in suma de 50.000.000 din care 13.300.000 nu a fost inca varsat la data prezentelor 
situării financiare.

La 31 decembrie 2018 asociat unic al Societarii este SC Algorithm Residential S3 SRL, o 
societate cu răspundere limitata deţinuta integral de Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureşti.

Rezultatul exerciţiului şi repartizarea profitului

Repartizarea profitului 2018 2019
Rezultatul reportat de repartizat la începutul 
exerciţiului financiar - -

Profit net de repartizat 36.293 1.764.398
-rezerva legală 26.168 194.743
-acoperirea pierderii contabile - -

Societatea a inregistrat un profit net de L764.398 pentru anul incheiat la 31 decembrie 2019 (31 
decembrie 2019:1.764.398).
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NOTA 11: Cheltuieli cu personalul si informaţii privind salariaţii, Membrii 
organelor de administraţie, Conducere si supraveghere

Administratorii si directorii

In timpul anului 2019 si 2018, Societatea a plătit următoarele indemnizaţii brute membrilor Consiliului de 
Administraţie („C.A.My  administratorilor, conducerii executive si de supraveghere:

2018 2019
Membri ai C.A. / Administratori 526.169 635.874
Total 526.169 635.874

La 31 decembrie 2019 si 31 decembrie 2018, Societatea nu avea nicio obligaţie privind plata pensiilor către foştii 
membri ai C. A ./administratori si conducerii executive.

La sfârşitul anului 2019 si 2018, Societatea nu avea inregistrate avansuri spre decontare ori imprumuturi date către 
membrii conducerii executive si a comisiei dc supraveghere si nu a a oferit alte beneficii.

La încheierea exerciţiului financiar nu exista garanţii sau obligaţii viitoare preluate de Societate 
in numele administratorilor sau directorilor.

Societatea nu oferă beneficii altele decât in numerar Consiliului de Administraţie („C.A.”y  administratorilor,
conducerii executive si de supraveghere executive.

Salariaţi

Numărul salariaţilor a evoluat după cum urmeaza :

2018 2019

Personal producţie 157 270
Personal TESA 30 46
Total 187 316
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Cheltuielile eu salariile si taxele aferente înregistrate in cursul anului 2019 si 2018;

2018 2019

Cheltuieli cu salariile 8.966.361 19.808.749
Cheltuieli cu asigurările sociale 230.388 81.750
Total 9.196.749 19.890.499

NOTA 12: Capitalizarea unor cheltuieli

La data de 31 decembrie 2019 si 31 decembrie 2018 Societatea a capitalizat cheltuieli legate de
consolidarea si reamenajarea Halei Laminor in suma de 136. 659.282(31 decembrie 2019:
136.659.282) detaliate astfel:

31 decembrie 31 decembrie
2018 2019

Materii prime si consumabile 24.448.335 31.239.008
Servicii de la terti 15.180.114 17.176.325
Salarii si asimilate 9.399.311 10.878.266
Chirie 2.109.411 3.756.627
Transport 234.416 523.500
Utilitari 145.849 352.275
Altele 13.108.427 8.107.418
Total 64.625.863 72.033.419
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NOTA 13: INFORMAŢII PRIVIND RELAŢIILE CU PĂRŢILE AFILIATE 

Natura tranzacţiilor cu părţile afiliate

Nume societate (inclusiv forma 
juridică) Natura relaţiei Tip tranzacţii

Algorithm Residential S3 SRL Societatea mama comerciala
OPS3 Ordine si Protecţie SRL Societate afiliata comerciala
Administrare Active Sector 3 SRL Societate afiliata comerciala
Internet si Tehnologie S3 SRL Societate afiliata comerciala
SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 
SRL

Societate afiliata comerciala

Investiţii Spatii Verzi S3 SRL Societate afiliata comerciala
AS3- Administrare Străzi SRL Societate afiliata comerciala
SMART CITY INVEST S3 
S.R.L.

Societate afiliata comerciala

Delta ACM SA Societate afiliata comerciala
DIRECŢIA GENERALA DE 
SALUBRITATE SECTOR 3 - 
ACTIVITATE ECONOMICA

Societate afiliata comerciala

La 31 decembrie 2019 si 2018 situaţia soldurilor si a tranzacţiilor cu părţile afiliate se prezintă 
astfel:

Vanzari de bunuri si servicii Sold la 31 decembrie Tranzacţii in anul 
incheiat la data de

31 decembrie
2019 2018 2019 2018

AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 
SRL 8.252.410 1.981.350 12.982.869 1.981.350

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL 707.613 167,790 18.683.119 167.790
SD3 - SALUBRITATE SI 
DESZĂPEZIRE S3 SRL 289.053 55.442 4.034.570 55.442

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 
SRL (39.294) 195.867 4.391.183 195.867

INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL - 177.950 - 177.950
SMART CITY INVEST S3 S.R.L, 66.828 - 281.054 -

Delta ACM SA 3.273.008 275.807 2.750.427 275.807
12.549.618 2.854.206 4.391.183 2.854.206
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Cumpărări de bunuri si servicii

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 
3 SRL
DIRECŢIA GENERALA DE 
SALUBRITATE SECTOR 3 - 
ACTIVITATE ECONOMICA 
OPS3 - ORDINE SI PROTECŢIE S3 
SRL
SMART CITY INVEST S3 S.R.L. 
INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 
SRL
SD3 - SALUBRITATE SI 
DESZĂPEZIRE S3 SRL 
Delta ACM SA

Sold la 31 decembrie

2019 2018

22.333.682 21.989.901

2.778 -

191.438 82.910

422.020 -

* 581.710

- 11.424

422.020 422.020
22.949.917 22.072.811

Tranzacţii in anul 
incheiat la data de

31 decembrie
2019 2018

1.691.971 31.215.930

15.996 -

609.499 500.541

63.206 -

38.278 491.384

- 9.600

354.638 17.339.715
2.380.673 31.716.471

NOTA 14: CONTINGENTE

Taxare

Toate sumele datorate Statului pentru taxe si impozite au fost plătite s&u inregistrate la data 
bilanţului. Sistemul fiscal din Romania este in curs de consolidare si in continua schimbare, 
putând exista interpretări diferite ale autoritarilor in legătură cu legislaţia fiscala, care pot da 
naştere la impozite, taxe si penalitati suplimentare. In cazul in care autoritarile statului descoperă 
incalcari ale prevederilor legale din Romania, acestea pot determina după caz: confiscarea 
sumelor in cauza, impunerea obligaţiilor fiscale suplimentare, aplicarea unor amenzi, aplicarea 
unor majorări de întârziere (aplicate la sumele de plata efectiv ramase). Prin urmare, sancţiunile 
fiscale rezultate din incalcari ale prevederilor legale pot ajunge la sume importante de plătit către 
Stat.
Societatea considera ca si-a achitat la timp si in totalitate toate taxele, impozitele, penalităţile si 
dobânzile penalizatoare, in măsură in care este cazul.
In Romania, exerciţiul fiscal ramane deschis pentru verificări o perioada de 5 ani.

Preţul de transfer

In conformitate cu legislaţia fiscala relevanta, evaluarea fiscala a unei tranzacţii realizate cu 
părţile afiliate are la baza conceptul de preţ de piaţa aferent respectivei tranzacţii. In baza acestui 
concept, preturile de transfer trebuie sa fie ajustate astfel încât sa reflecte preturile de piaţa care ar 
fi fost stabilite intre entitati intre care nu exista o relaţie de afiliere si care actioneaza independent, 
pe baza condiţiilor normale de piaţa”,
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Este probabil ca verificări ale preturilor de transfer sa fie realizate in viitor de către autoritatile 
fiscale, pentru a determina daca respectivele preturi respecta principiul „condiţiilor normale de 
piaţa” si ca baza impozabila a contribuabilului roman nu este distorsionata.

Pretenţii de natura juridica (inclusiv valoarea estimata)
Conducerea Societarii considera ca aceste litigii nu vor avea un impact semnificativ asupra 
operaţiunilor si poziţiei financiare a Societarii.

NOTA 15 ANGAJAMENTE

La 31 decembrie 2019 si 31 decembrie 2018 Societatea nu are angajamente.

NOTA 16: MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR 

(1) Factori de risc financiar
Societatea este expusa riscului de piaţa, riscului ratei dobânzii, riscului de credit, riscului 
lichidităţii, riscului valutar, riscului de preţ care decurg din instrumentele financiare pe care le 
deţine. Politicile de risc întreprinse de către conducerea societarii sunt prezentate mai jos:

(1.1) Riscul de piaţa
Riscul de piaţa este riscul ca valoarea instrumentelor financiare sa fluctueze ca rezultat al 
modificărilor in preturile pieţei, Activele financiare disponibile pentru vanzare si activele 
financiare prezentate la valoarea justa prin intermediul contului de profit si pierdere deţinute de 
către societate sunt susceptibile riscului preţului de piaţa ce rezulta din incertitudinea in preturile 
viitoare ale investiţiilor. Riscul preţului de piaţa al societarii este controlat prin diversificarea 
portofoliului de investirii.

(1.2) Riscul ratei dobânzii
Riscul ratei dobânzii reprezintă riscul ca valoarea instrumentelor financiare sa fluctueze ca 
urmare a variaţiei ratelor dobânzilor de piaţa. Veniturile si fluxurile de trezorerie operaţionale ale 
societarii sunt in mod substantial independente de modificările ratelor de piaţa ale dobânzilor, 
deoarece societatea nu are creanţe purtătoare de dobânzi semnificative. Conducerea societăţii 
monitorizează fluctuaţiile ratei dobânzii in mod continuu si actioneaza in consecinţa.

(1.3) Riscul de credit
Riscul de creditare apare atunci când neindeplinirea obligaţiilor uneia din părţile participante la o  
tranzacţie care conţine active financiare, deţinute la data bilanţului, duce la reducerea fluxului de 
numerar si echivalentelor de numerar. Societatea nu are instrumente financiare care presupun 
concentrarea semnificativa a riscului de creditare. Societatea are politici care sa asigure ca 
vânzările de produse si servicii sunt făcute către clienţi cu o istorie adecvata a ereditarii si 
monitorizează in mod continuu vechimea creanţelor sale. Numerarul este tinut in instituţii
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financiare de credit performante, societatea avand politici ce presupun limitarea expunerii sumei 
impnunutate de la oricare din instituţiile financiare.

(1,4) Riscul de lichiditate
Riscul de lichiditate este riscul care apare atunci când scadentele activelor si datoriilor nu sunt in 
corespondenta. O potenţiala situaţie de neconcordanta poate intensifica profitabilitatea, dar poate 
in aceeaşi măsură creste riscul unor pierderi. Societatea define proceduri care au ca obiect 
minimizarea unor astfel de pierderi, cum ar fi menţinerea de numerar suficient si alte echivalente 
de numerar.
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(1.5) Riscul valutar
Riscul valutar este riscul ca valoarea instrumentelor financiare sa fluctueze datorita modificărilor 
ratelor de schimb valutar. Riscul valutar apare atunci când tranzacţiile comerciale viitoare 
impreuna cu activele si datoriile recunoscute sunt denominate intr-o moneda, care nu este 
moneda utilizata de societate. Societatea este expusa riscului de schimb valutar care apare din 
variaţiile unor valute, in principal USD si EUR.
Conducerea societăţii monitorizează fluctuaţiile ratelor de schimb in mod continuu si actioneaza 
in consecinţa.

(1.6) Riscul de preţ
Riscul de preţ este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze ca rezultat al 
schimbării preturilor pieţei, chiar daca aceste schimbări sunt cauzate de factori specifici 
instrumentelor individuale, emitentului acestora, sau de factori care afecteaza toate instrumentele 
tranzacţionate pe piaţa,

(2) Estimarea valorii juste
Valorile juste ale activelor si datoriilor financiare ale societarii sunt reprezentate aproximativ de 
valorile lor contabile la data bilanţului.

NOTA 17: ESTIMĂRI CONTABILE CRITICE SI JUDECAŢI PROFESIONALE

Estimările si judecăţile profesionale sunt evaluate in mod continuu si se bazeaza pe experienţa si 
alţi factori incluzând evenimente viitoare care sunt considerate ca fiind rezonabile in anumite 
circumstanţe,

Societatea face estimări si presupuneri in privinţa viitorului. Rezultatele estimărilor contabile vor 
fi prin definiţie aproximativ egale cu rezulatele actuale.

NOTA 18: EVENIMENTE ULTERIOARE

Ulterior datei bilanţului, pe 16 martie 2020 a fost emis decretul prezidenţial care a instituit stare 
de urgenta pentru 30 de zile pe teritoriul României in contextul pandemiei COVID-19. Ulterior 
aceasta a fost prelungita pana la data de 15 mai 2020.

In acest context, au existat analize interne cu privire la consecinţele acestei stări de urgenta 
asupra activitatii si in legătură cu acest aspect, conducerea Societarii aduce la cunoştinţa 
utilizatorilor situaţiilor financire următoarele:

- Estimam ca Societatea isi poate derula operaţiunile cu o uşoara scădere fota de nivelul anului 
2019 si dispune de resursele necesare pentru desfasurarea activitatii inclusiv pe perioada stării
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de urgenta. După terminarea acestei stan de urgenta activitatea companiei va reveni la normal 
in mod gradual ţinând cont de recomandările făcute de autoritatile abilitate.

- Pot aparea anumite scăderi ale activitatii in contextul unor masuri temporare mai restrictive 
decât in prezent pentru siguranţa sanitara a populaţiei.

- In ceea ce priveşte masurile pentru protecţia personalului, Societatea a dispus de următoarele: 
respectarea masurilor dispuse de autoritatile publice din Romania, telemunca (acolo unde este 
posibil), asigurarea echipamentelor de protecţie pentru angajaţi in conformitate cu situaţia de 
pandemie.

Consideram ca sectorul construcţiilor este un sector in care activitatea nu va înregistra scăderi 
semnificative si de durata. Societatea menţine constant comunicarea cu clienţii si furnizorii sai si 
va face planuri suplimentare de adaptare in cazuri extreme.

La data aprobării situaţiilor financiare conducerea Societarii nu estimează scăderi drastice in 
operaţiunile curente; la acesta data nu sunt aşteptate anularea contractelor in vigoare cu furnizorii 
si colaboratorii sai.

De asemnea, la data aprobării situaţiilor finandare conducerea Societarii nu are in vedere o 
restructurare a activitatii.

Preşedintele Consiliului de Administraţie

Cosocariu Dan Alexandru



RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 

LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2019

Statutul Societăţii si activitatea in exerciţiul finandar

SC Algorithm Construcţii S3 SRL („Societatea”) a fost infiintata la data de 8 iunie 2017, ca o Societate cu 
răspundere limitata avand sediul social in Bucureşti, Calea Vitan nr. 154-158, sector 3, clădire 
administrativa, birou 5, înregistrata la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti de pe langa Tribunalul 
Bucureşti sub nr. J40/8651/2017, avand cod unic de inregistrare 37714360.

La data acestor situaţii financiare Societatea desfasoara in principal lucrări de consolidare si reabilitare a 
Halei Laminorul, Bd. Basarabia nr. 256, sector 3, Bucureşti, in scopul pregătirii acesteia pentru lucrări cu 
caracter edilidar-cultural, precum si alte lucrări de construcţii si închiriere de utilaje tehnologice in 
beneficiul unor companii afiliate.

BILANŢ 31.12.2018 31.12.2019
Active imobilizate 126.117.550 200.182.981
Active curente 81.661.068 122.254.272
Capiteluri proprii 183.036.293 285.069.183
Datorii 24.742.325 # 37.368.070

CONT DE PROFIT SI 2018 2019
PIERDERE
Venituri din exploatare 51.384.506 135.363.896
Cheltuieli din exploatare (51.291.827) (133.101.503)
Profit din exploatare 92.679 2.262.393
Alte venituri 30.239 26.884
Alte cheltuieli (1.431) (12.411)
Profit inainte de impozitare 121.487 2.276.866
Impozit pe profit (85.194) (512.468)
Profit net 36.293 1.764.398

Algorithm Construcţii S3 Date Fiscale:
Bd. Basarabia, nr 2S6, Corp Cl, Sector 3 CIF 37714360
Bucureşti, Romania RC140/8651/2017
Em ail: office'Bacs3.ro IBAN RO32BTRIRONCRT04149127O1
Web: w ww -acslro Banca Transilvania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcţii S3 In conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 tn
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fl dezvăluite unor terţi in baza unul temei legal justificat Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
tn Regulamentul (JE679/2016, prlntr-o cerere scrisă, semnată ţi datată transmisă pe adresa Algorithm Construcţii S3.



La întocmirea situaţiilor finandare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, 
republicata, cu modificările si completările ulterioare, ale 0-M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea 
reglementarilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile finandare anuale 
consolidate, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale OMFP10/2019 - privind prindpalele 
aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor finandare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale 
operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

Prindpalii indicatori de performanta financiari ai societarii se prezintă astfel:

Denumire indicator Formula de calcul 2018 2019
Indicatori de lichiditate
Ridicătorul lichidităţii curente active curente/datorii curente 3,29 3,77

Indicatorul lichidităţii imediate (active curente- 
stocuri)/datorii curente 3,07 3,36

Indicatori de performanta
Viteza de roîatie a stocurilor Costul vanzaiiior/stoc mediu 6,97 ori 5,57 ori

Nr zile de stocare stoc mediu*365/costul 
vânzărilor 52,40 zile 65,49 zile

Rata profitului operational profit din exploatare/veoituri 
din exploatare 0,18% 1,67%

Rata profitului net profit net/venituri totale 0,07% 1,30%
Gradul de utilizare a capitalului social Active totale/Capital social 1,14 1,14
Rata de imobilizare Active imobilizate/Active 

totale 0,61 0,62

Fata de anul trecut indicatorii de lichiditate s-au menţinut relativ constanţi, in timp ce indicatorii de 
performanta au inregistrat îmbunătăţiri semnificative.

Profitul in suma de 1.764.398 RON va fi distribuit la rezultat reportat.

Inventarierea s-a realizat la sfârşitul anului, in procesul verbal de inventariere a fost cuprins intreg 
patrimoniu, iar rezultatele inventarierii au fost inregistrate in contabilitate.

Dezvoltarea previzibilă a entităţii - societatea comerdala isi va axa activitatea pe aceleaşi domenii ca in 
trecut, din considerentul ca pe aceste domenii s-a inregistrat cea mai mare rata a profitului

Algorithm Constructs S3
Bd. Basarabia, nr 256, Corp Cl, Sector 3 
Bucureşti, Romania 
E-mail: offlcftttacs3.ro 
Web: www.acs3.ro

Date Fiscale:
CIF 37714360 
RC .140/8651/2017
(BAN R032BTRLRONCRT0414912701 
Banca Transilvania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcţii S3 tn conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016tn
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi In baza unul temei legal Justificat Vă puteţi exerdta drepturile prevăzute
tn Regulamentul UE679/2016, prlntr-o cerere scrisă, semnată ţi datată transmisă pe adresa Algorithm Construcţii S3.



Riscul de credit
Riscul de creditare apare atunci când neindepliniiea obligaţiilor unda din părţile participante la o 
tranzacţie care conţine active financiare, deţinute la data bilanţului, duce ta reducerea fluxului de numerar 
si echivalentelor de numerar. Societatea nu are instrumente financiare care presupun concentrarea 
semnificativa a riscului de creditare. Societatea are politici care sa asigure ca vânzările de produse si 
servicii sunt făcute către clienţi cu o istorie adecvata a ereditarii si monitorizează in mod continuu 
vechimea creanţelor sale. Numerarul este tinut in instituţii finandare de credit performante, societatea 
avand politici ce prusupun limitarea expunerii sumei împrumutate de la oricare din instituţiile finandare.

Riscul de lichiditate
Riscul de lichiditate este riscul care apare atunci când scadentele activelor si datoriilor nu sunt in 
corespondenta. O potenţiala situaţie de neconcordanta poate intensifica profitabilitatea, dar poate in 
aceeaşi măsură creste riscul unor pierderi. Societatea deţine proceduri care au ca obiect minimizarea unor 
astfel de pierderi, cum ar fi menţinerea de numerar suficient si alte echivalente de numerar.

Riscul valutar
Riscul valutar este riscul ca valoarea instrumentelor financiare sa fluctueze datorita modificărilor ratelor 
de schimb valutar. Riscul valutar apare atunci când tranzacţiile comerciale viitoare impreuna cu activele 
si datoriile recunoscute sunt denominate intr-o moneda, care nu este moneda utilizata de societate. 
Societatea este expusa riscului de schimb valutar care apare din variaţiile unor valute, in principal USD si 
EUR,

Conducerea societăţii monitorizează fluctuaţiile ratelor de schimb in mod continuu si actioneaza in 
consecinţa.

Riscul de preţ
Riscul de preţ este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze ca rezultat al schimbării 
preturilor pieţei, chiar daca aceste schimbări sunt cauzate de factori specifici instrumentelor individuale, 
emitentului acestora, sau de factori care afecteaza toate instrumentele tranzacţionate pe piaţa.

Mediul fiscal

Toate sumele datorate Statului pentru taxe si impozite au fost plătite sau inregistrate la data bilanţului. 
Sistemul fiscal din Romania este in curs de consolidare si in continua schimbare, putând exista 
interpretări diferite ale autorităţilor in legătură cu legislaţia fiscala, care pot da naştere la impozite, taxe si 
penalitati suplimentare. In cazul in care autoritatile statului descoperă incalcari ale prevederilor legale din 
Romania, acestea pot determina după caz; confiscarea sumelor in cauza, impunerea obligaţiilor fiscale 
suplimentare, aplicarea unor amenzi, aplicarea unor majoraţi de întârziere (aplicate la sumele de plata 
efectiv ramase). Prin urmare, sancţiunile fiscale realitate din incalcari ale prevederilor legale pot ajunge 
Ia sume importante de plătit către Stat.
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In acest context, au existat analize interne cu privire Ia consecinţele acestei stări de urgenta asupra 
activitatii si in legătura cu acest aspect, conducerea Societarii aduce la cunoştinţa utilizatorilor situaţiilor 
financire următoarele:

- Estimam ca Societatea isi poate derula operaţiunile cu o uşoara scădere fata de nivelul anului 2019 si 
dispune de resursele necesare pentru desfăşurarea activitatii inclusiv pe perioada stării de urgenta. 
După terminarea acestei stări de urgenta activitatea companiei va reveni la normal in mod gradual 
ţinând cont de recomandările făcute de autoritatile abilitate.

- Pot aparea anumite scăderi ale activitatii in contextul unor masuri temporare mai restrictive decât in 
prezent pentru siguranţa sanitara a populaţiei.

• lri ceea ce priveşte masurile pentru protecţia personalului, Societatea a dispus de următoarele: 
respectarea masurilor dispuse de autoritatile publice din Romania, telemunca (acolo unde este 
posibil), asigurarea echipamentelor de protecţie pentru angajaţi in conformitate cu situaţia de 
pandemie.

Consideram ca sectorul construcţiilor este un sector in care activitatea nu va inregistra scăderi 
semnificative si de durata. Societatea menţine constant comunicarea cu clienţii si furnizorii sai si va face 
planuri suplimentare de adaptare in cazuri extreme.

La data aprobării situaţiilor financiare conducerea Societarii nu estimează scăderi drastice in operaţiunile 
curente; la acesta data nu sunt aşteptate anularea contractelor in vigoare cu furnizorii si colaboratorii sai.

De asemnea, la data aprobării situaţiilor financiare conducerea Societarii nu are in vedere o restructurare a 
activitatii.

Managementul Riscului 

Riscul de plata
Riscul de piaţa este riscul ca valoarea instrumentelor financiare sa fluctueze ca rezultat al modificărilor in 
preturile pieţei. Activele financiare disponibile pentru vânzare si activele financiare prezentate la valoarea 
justa prin intermediul contului de profit si pierdere detinute de către societate sunt susceptibile riscului 
preţului de piaţa ce rezulta din incertitudinea in preturile viitoare ale investiţiilor. Riscul preţului de piaţa 
al societarii este controlat prin diversificarea portofoliului de investirii.

Riscul ratei dobânzii
Riscul ratei dobânzii reprezintă riscul ca valoarea instrumentelor financiare sa fluctueze ca urmare a 
variaţiei ratelor dobânzilor de piaţa. Veniturile si fluxurile de trezorerie operaţionale ale societarii sunt in 
mod substantial independente de modificările ratelor de piaţa ale dobânzilor, deoarece societatea nu are 
creanţe purtătoare de dobânzi semnificative. Conducerea societarii monitorizează fluctuaţiile ratei 
dobânzii in mod continuu si actioneaza in consecinţa,
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Alte informaţii relevante ca privire la exerciţiul financiar incheiat la 3142.2019:

Contul de profit si pierdere reflecta fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele perioadei de raportare,

Conducerea Societăţii a asigurat realizarea obligaţiilor privind organizarea si conducerea corecta si la zi a 
contabilităţii in conformitate cu regulile legale in vigoare.

Astfel, bilanţul contabil a fost intocmit pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice, puse de acord 
cu soldurile din balanţa conturilor analitice, cu respectarea normelor metodologice cu privire la 
întocmirea acestuia si a anexelor sale.

Înregistrările in contabilitate s-au efectuat pe baza documentelor justificative, cu respectarea principiilor 
contabilităţii si a regulilor si metodelor contabile prevăzute de reglementările in vigoare.

Posturile din bilanţ corespund cu datele inregistrate in contabilitate, puse de acord cu situaţia reala a 
patrimoniului, stabilita in urma inventarierii.

Societatea nu are credite sau împrumuturi bancare, nici creanţe sau datorii prescrise.
Societatea nu are deschise sucursale in Romania sau in afara României.

Controlul intern

Controlul intern al Societarii vizeaza asigurarea:

® conformităţii cu legislaţia in vigoare;
» aplicării deciziilor luate de conducerea societarii; 
e bunei fiincdonari a activitatii interne a societarii;
* fiabilităţii informaţiilor financiare; 
o eficacităţii operaţiunilor societarii; 
o utilizării eficiente a resurselor;
« prevenirii si controlul riscurilor de a nu se atinge obiectivele stabilite de societate.

Evenimente ulterioare

Ulterior datei bilanţului, pe 16 martie 2020 a fost emis decretul prezidenţial care a instituit stare de 
urgenta pentru 30 de zile pe teritoriul României in contextul pandemiei COV1D-19. Ulterior aceasta a fost 
prelungita pana la data de ÎS mai 2020.
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Societatea considera ca si-a achitat la timp si in totalitate toate taxele, impozitele, penalităţile si dobânzile 
penalizatoare, in măsura in care este cazul.

Conducerea Societăţii

Conducerea societăţii este asigurata de Consiliul de Administraţia format din: Dan Alexandru Cosocariu 
(Preşedinte) si Mircea Gabriel Marinescu, Daniela Dede, Florentina Doina Matache si Alexandru Gabriel 
Usurelu (Membri).

Obligaţiile fata ie bugetul statului au fost corect stabilite si virate in termen.

Conducerea Societarii considera ca a inregistrat valori corecte in canturile de taxe, impozite si alte datorii 
către stat

Fata de cele de mai sus propunem descărcarea raportului administratorilor in totalitate si fara rezerve 
pentru mandatul exerciţiului financiar incheiat la 31.12.2019,

PREŞEDINTE CA,
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101
1011
1012
106
1061
117
1170
1174
121
129
167
1671

î
201
206
2081
211
2111
212
2120
213 
2131 
>132 
2133
214 
223 
231 
2310 
>67 
2678 
'80 
'801 
>808 
281 
2812

Capital
Capital subscris nevarsat 
Capital subscris varsat 
Rezerve 
Rezerve legale 
Rezultatul reportat 
Rezultatul reportat
REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILC
Profit sl pierdere
Repartizarea profitului
Alte împrumuturi sl datorii asimilate
Alte împrumuturi si dat. asimilate
Totalurl: 1

CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZĂRI
Cheltuieli de oonsHtuire
Alte imobilizări necorporale
Alte imobilizări necorporale
Terenuri sl amenajari de terenuri
"terenuri
Construcţii
Construcţii
instalaţii tehnice, mijloace de transport, 
Echipamente tehnologice (maşini, utilaje sl 
Aparate sl instalat!! de măsurare, control 
Mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica, echipamente d
INSTALATU TEHNICE, MULOACE DE TRANSPORT I
Imobilizări corporale In curs
Imobilizări corporale in curs
Creanţe Imobilizate
Alte creanţe Imobilizate
Amortizări privind imobilizările necorporal
Amortizarea cheltuielilor de constituire
Amortizarea altor Imobilizări necorporale
Amortizări privind Imobilizările corporale
Amortizarea construcţiilor

26,168.03 183,062,599.03 26,177,640.18 26/440,518.78 216,212,867.30 318,251,016.15 0.00 285,074,579.85
0.00 183,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 80,190,000.00 130,190.000.00 0.00 283,000,000.00
o.oo 50,000,000.00 15,000,000.00 0.00 80,190,000.00 100,000,000.00 0.00 69,810,000.00
0.00 133,000,000.00 0.00 15,000,000.00 0.00 80,190,000.00 0.00 213,190,000.00
0.00 26,168.03 0.00 168,574,91 0.00 168,574.91 0-00 194,742.94
0.00 26,168.03 0.00 168,574,91 0.00 168,574.91 0.00 194,742.94
0.00 0.00 0.00 0.00 -4,628.91 273,988.46 0.00 278,617.37
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,124.74 0,00 10,124.74
0.00 0.00 0.00 0.00 -4,628.91 263,863.72 0.00 268,492.63
0.00 36,292.77 13,014,100.71 11,271,943.87 135,671,413.78 137,399,518.93 0.00 1,764,397.92

26,168.03 0.00 168,574.91 0.00 168,574,91 26,168.03 168,574.91 0.00
0.00 138.23 -5,035.44 0.00 187,507.52 192,765.82 0.00 5,396.53
0.00 138.23 -5,035.44 0.00 187,507.52 192,765.82 0.00 5,396.53

26,168.03 183,062,599.03 28,177,640.18 26,440,518.78 216,212,867.30 316,251,016.15 168,574.91 285,243,154.76

127,977,289.96 1,978,881.06 7/465,812.38 -45,503.21 96/470,745.26 22,491,422.85 199,977,731.31 0.00
185.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185.45 0.00

50,021.53 0.00 265.54 0.00 24,373.38 0.00 74,394.91 0.00
50,021.53 0.00 265.54 0.00 24,373.38 0.00 74,394.91 0.00

8,596,8B7.9B O.O0 0.00 0.00 8,589,830.20 0.00 17,186,718.18 0.00
8,596,887.98 0.00 0.00 0.00 8,589,830.20 0.00 17,186,718.18 0.00

-14,608,103.68 0.00 0.00 0.00 2,215,344.96 0.00 16,823,448.64 0.00
14,608,103.68 0.00 0.00 0.00 2,215,344.96 0.00 16,823,448.64 0.00
39,936,974.12 0.00 265,059.94 -138,076.28 11,774,521.96 16,118,890-40 35,592,605.68 0.00
33,878,867.07 0.00 260,102.80 -138,076.28 11,166,977.36 14,954,039.58 30,091,804.85 0.00

18,480.00 0.00 4,957.14 0.00 4,957.14 0.00 23,437.14 0.00
6,039,627.05 0.00 0.00 0.00 602,587.46 1,164,850.82 5,477,363.69 0.00

143,263.45 0.00 0.00 0.00 81,172.00 0.00 224,435.45 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 380,464.00 0.00 380,464.00 0.00

64,625,862.55 0.00 7,394,573.53 0.00 72,033/418.98 0.00 136,659,281.53 0.00
64,625,862.55 0.00 7,394,573.53 0.00 72,033,418.98 0.00 136,659,281,53 0.00

15,991.20 0.00 71.68 0.00 230.84 0.00 16,222.04 0.00
15,991.20 0.00 71.68 0.00 230.84 0.00 16,222.04 0.00

0.00 41,931.27 0.00 1,547.63 0.00 20,722.71 0.00 62,653.98
0.00 185.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105.45
0.00 41,745.82 0.00 1,547.63 0.00 20,722.71 0.00 62,468.53
0.00 1,936,949.79 -194,15B.31 91,025.44 1,371,388.94 6,351,809.74 0.00 6,917,370.59
0.00 88,296.30 0.00 38,384.64 0.00 944,079.56 0.00 532,375.86
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2813 Amortizarea Instalaţiilor, mijloacelor de t 0.00 1,792,707.33 -194,158.31 47,056.61 1,371,388.94 5.834,500.68 0.00 6,255,819.07
2814 Amortizarea altor Imobilizări corporale 0.00 55,946.16 0.00 5,584.19 0.00 73,229.50 0.00 129,175.66

Totaliirl : 2 127,977,289.96 1,978,881.06 7,465,812.38 -45,503.21 96,470,745.26 22,491,422.85 206,957,755.88 6,980,024.57

3 CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCŢIE X 4,470,621.62 0.00 3,62B,394.88 9,036,805.95 65,038,174.76 62,97B,822.94 6,529,973.44 0.00
302 Materiale consumabile 4,322,427.85 0.00 1,573,080,53 6,495,000.93 41,841,144.25 41,840,832.89 4,322,739.21 0.00
3022 Combustibili 74,410.34 0.00 424,463.81 570,479.61 5,678,302.25 5,649,933.94 102,778.65 0.00
3024 Piese de schimb 191,354.51 0.00 315,360.54 781,141.91 2,102,840.42 1,517,230.95 776,963.98 0.00
3028 Alte materiale consumabile 4,056,663.00 0.00 833,256.18 5,143,379.41 34,060,001.58 34,673,668.00 3,442,996.58 0.00
303 Materiale de natura obiectelor de Inventar 148,193.77 o.oo 134,159.39 117,898.94 1,150,436.11 526,006.90 772,622.98 0.00
3030 Materiale de natura obiectelor de Inventar 148,193.77 0.00 134,159.39 117,898.94 1,150,436.11 526,006.90 772,622.98 0.00
346 Produse reziduale 0.00 0.00 472,285.14 242,682.45 4,383,041.74 3,985,459.05 397,582.69 0.00

t 1 Mărfuri 0.00 0.00 1,457,769.82 2,181,223.63 17,654,652.66 16,626,524.11 1,028,128.55 0.00
3710 Mărfuri 0.00 0.00 1/457,769.62 2,181,223.63 17,654,652.66 16,626,524.11 1,026,128.55 0.00
381 Ambalaje 0.00 0.00 -8,900.00 0.00 8,9D0.0C o.oo 8,900.00 0.00

TtJtalurl : 3 4,470,621 62 0.00 3,628,394.88 9,036,805.95 65,03B, 174.76 62,978,822.95 6,529,973.43 0.00

A CLASA 4 - CONTURI DE TERTI 72,883,247.44 24,742,186.94 40,267,335.5B 53,304,115.82 440,719,121.91 429,832,988.93 59,027,193.48 0.00
401 Furnizori 0.00 803,388.91 13,211,123.88 12,715,982.15 122,289,851.25 125,715,738.50 0.00 4,229,276.16
4010 Furnizori 0.00 803,388.91 13,211,123.88 12,715,982.15 122,289,851.25 125,715,738.50 0.00 4,229,276.16
404 Furnizori de mijloace fixe 0.00 21,850,651.68 348,181.68 303,100.70 15,196,486.64 14,748,065.84 0.00 21,402,230.88
4040 Furnizori de mijloace fixe 0.00 21,850,651.68 348,181.68 303,100.70 15,196,486.64 14,748,065.84 0.00 21,402,230.88
408 Furnizori - tacturi nesosita 0.00 0.00 0.00 359,434.42 0.00 359,434.42 0.00 359/434.42
4080 Furnizori - tacturi nesosite 0.00 0.00 0.00 359,434.42 0.00 359,434.42 0.00 359,434.42
409 Furnizori debitori 1,477,394.18 0.00 6,935,204.75 447,418.57 24,728,681.67 18,215,054.94 7,991,021.11 0.00
4091 Furnizori—debitori pt. cumpărări de bunuri 1,023,589.72 0.00 3,479,199.69 328,282.13 16,352,490.51 13,225,343.32 4,150,736.91 0.00
4092 Furnizori—debitori pt. prestări de servldl 318,672.86 0.00 1,041,765.41 21B.659.96 2,466,840.36 1,707,062.59 1,078,450.63 0.00
4093 Avansuri acordate pt.lmoblllzarl corporale 135,131.60 0.00 0.00 -99,523.52 3,368,988.32 3,282,649.03 221,470.89 0.00
4096 AVANS CDA 0.00 0.00 2,414,239.65 0.00 2,540,362.68 0.00 2,540,362.68 0.00
4 11 Clienţi 3,054,151.77 0.00 6,180,724.25 9,783,417.01 81,262,982.67 66,922,158.83 17,394,975.61 0.00
4 111 Clienţi 3,054,151.77 0.00 7,204,954.98 9,783,417.01 80,287,213.40 66,922,158.83 16,419,206.34 0.00
4118 Clienţi Incerţi sau in litigiu 0.00 o.oo 975,769.27 0.00 975,769.27 0.00 975,769.27 0.00
418 Clienţi - tacturi de întocmit 0.00 0.00 0.00 206,961.84 0.00 206,961.84 0.00 206,961.84
419 Clienţi - creditori 0.00 0.00 0.00 2,204,698.55 0.00 4,164,415.67 0.00 4,164,415.67
4190 Clientl-avans facturat 0.00 0.00 0.00 2,204,698.55 0.00 4,164,415.67 0.00 4,164,415.67
421 Personal - salarii datorate 0.00 512,100.18 1,758,696.07 1,840,319.81 18,498,899.99 19,029,572.81 0.00 1,042,773-00
4210 Personal - salarii datorate 0.00 512,100.18 1,758,696.07 1,840,319.81 18,498,899.99 19,029,572.81 0.00 1,042,773.00
423 Personal - ajutoare materiale datorate 0.00 7,229.38 122,856.72 27,405.00 278,834.38 271,605.00 0.00 0.00

4230 Personal - ajutoare materiale datorate 0.00 7,229.38 122,856.72 27,405.00 278,834.38 271,605.00 0.00 0.00

425 Avansuri acordate personalului 21,564,00 0.00 295,600.00 260,018.98 2,999,078.00 3,020,642.00 0.00 0.00
4250 Avansuri acordate personalului 21,564.00 0.00 295,600.00 260,018.98 2,999,078.00 3,020,642.00 0.00 0.00
427 Reţineri din salam datorate terţilor 0.00 7,575.79 9,191.00 9,312.00 95,833.93 104,499.46 0.00 16,241.32
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4270 Reţineri din salarii datorate terţilor 0.00 7,575.79 9,191.00 9,312.00 95,833.93 104,499.46 0.00 16,241.32
42B Alte datorii si creanţe In legătură cu pers -9,645.68 0.00 0.00 -88,463.44 810,825.99 801,180.31 0.00 0.00
4262 Alte creanţe In legătură cu personalul -9,645.68 0.00 O.DD -88,463.44 810,825.99 801,1B0.31 o.oo 0.00
431 Asigurări sociale 0.00 1,140,117.00 0.00 389,356.00 4,728,293.00 4,350,482.00 0.00 762,306.00
4312 Contribuţia personalului la asigurările soc 0.00 -505.00 0.00 0.00 0.00 0.00 505.00 0.00
4313 Contribuţia angajatorului pentru asigurării 0.00 -3,268.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,268.00 0.00
4314 Contribuţia angajaţilor pentru asigurările 0.00 -266.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 266.00 0.00
4315 Contribuţia de aslg soc 0.00 820,098.00 0.00 384,740.00 4,307,847.00 4,249,925.00 0.00 762,176.00
4316 FUNASS - CCI 0.00 324,058.00 0.00 4,616.00 420,446.00 100,557.00 0-0D 4,169.00
436 Contribuţia asiguratorie pentru munca 0.00 73,281.00 0.00 39,936.00 389,056.00 397,025.00 0.00 81,250.00
437 Ajutor de şomaj 0.00 -12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00
4371 Contribuţia unitatil la fondul de şomaj 0.00 -7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00
4372 Contribuţia personalului la fondul de şomaj 0.00 -5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00
438 Alte datorii sl creanţe sociale 94,586.00 0.00 27,405.00 0.00. 270,105.00 0.00 364,691.00 0.00
4382 Alte creanţe sodaJe 94,586.00 0.00 27,405,00 0.00 270.1D5.OO o.oo 364,691.00 0.00
441 Impozitul pe pront/venlt 0.00 85,194.00 0.00 123,227.08 381,312.00 554,685.73 0.00 258,567.73
4411 Impozitul pe profit curent 0.00 85,194.00 0.00 123,227.08 361,312.00 554,685.73 0.00 258,567.73
442 tbxa pe valoarea adaugata 18,024,593.61 0.00 4,250,649.50 3,601,752.26 48,980,051.06 65,336,087.01 1,668,557.66 0.00
4423 T.V.A. de plate 0.00 0.00 0.00 0.00 1,427,810.00 1,427,810.00 0.00 0.00
4424 T.V.A. de recuperat 18,005,297.74 0.00 926,531.77 316,751.00 8,667,775.61 25,083,805.00 1,589,269.35 0.00
4426 T.V.A. deductibila 0.00 0.00 2,065,348.17 2,065,348.17 22,380,279.02 22,380,279.02 0.00 0.00
4427 T.V.A. colectata 0.00 0.00 1,137,751.60 1,137,751.60 15,140,104.99 15,140,104.99 0.00 0.00
4428 T.V.A. neexiglbila 19,295.87 0.00 121,017.96 81,901.49 1,364,080.44 1,304,088.00 79,288.31 0.00
444 Impozitul pe venituri de natura salariilor 0.00 227,738.00 0.00 0.00 289,961.00 58,982.00 3,241.00 0.00
446 Alte impozite, taxe sl varsaminte asimilate 0.00 0.00 57,207.32 57,207.32 958,084.19 958,084.19 0.00 o.oo
4460 Alte Impozite, taxe sl varsaminte asimilate 0.00 0.00 57,207.32 57,207.32 958,084.19 958,084.19 0.00 0.00
447 Fonduri speciale - taxe sl varsaminte aslml 0.00 34,923.00 0.00 22,256.00 236,126.00 243,341.00 0.00 42,138.00
4470 Fonduri speciale - taxe sl varsaminte aslml 0.00 34,923.00 0.00 22,256.00 236,126.00 243,341.00 0.00 42,138.00
451 Decontări In cadrul grupului 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 11,600,000.00 11,600,000.00 0.00 0.00
4511 Decontări In cadrul grupului 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 11,600,000.00 11,600,000.00 0.00 0.00
456 Decontări cu actlonarll/asodatll privind c 50,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 100,000,000.00 80,190,000.00 69,810,000.00 0.00
461 Debitori diverşi 2,448.53 0.00 20,771.09 0.00 5,961,385.73 5,940,614.64 23,219.62 0.00
4610 Debitori diverşi 2,448.53 0.00 20,771.09 o.oo 5,961,385.73 5,940,614.64 23,219.62 o.oo

462 Creditori diverşi 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 175,701.19 5,175,701.19 0.00 5,000,000.00
4620 Creditori diverşi 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 175,701.19 5,175,701.19 0.00 5,000,000.00
471 Cheltuieli înregistrate in avans 206,912.82 0.00 55,378.75 25,002.80 574,107.90 492,880.28 288,140.44 0.00
4710 Cheltuieli înregistrate Ir avans 206,912.82 0.00 55,378,75 25,002.80 574,107.90 492,880.28 286,140.44 0.00
473 Decontări din operaţii In curs de clarifica 11,242.21 0.00 -5,654.43 3.50 13,464.12 7.00 24,699.33 o.oo

4730 Decontări din operaţii In curs de darnica 11,242.21 0.00 -5,654.43 3.50 13,464.12 7.00 24,699.33 0.00
491 Provizioane pentru deprecierea creanţelor - 0.00 o.oo 0.00 975,769.27 0.00 975,769.27 0.00 975,769.27

Totalurl: 4 72,883,247.44 24,742,186.94 40,267,335.58 53,304,115.82 440,719,121.91 429,832,988.93 97,568,557.77 38,541,364.29
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5 CONTURI DE TREZO RER IE 4,426,339.98 0.00
512 Conturi curente la banei 4,376,964.74 o.oo

5121 Cont banca 4,376,521.44 0.00

5124 Conturi la band In valuta 443.30 0.00

531 CASA 33,487.66 0.00
5311 Casa in lei 33,487.66 0.00
5314 Casa In valuta 0.00 0.00
532 Alte valori 0.00 0.00
5328 Alte valori 0.00 0.00
542 Avansuri de trezorerie 15,887.56 0.00
5420 Avansuri de trezorerie 15,887.5B 0.00
5B1 Viramente Interne 0.00 0.00
5610 Viramente interne 0.00 0.00

Totalurl : 5 4,426,339.98 0.00

5 CONTURI DE CHELTUIELI 0.00 0.00
502 Cheltuieli cu materialele consumabile 0.00 0.00
5022 Cheltuieli privind combustibilul 0.00 0.00

5024 Cheltuieli privind piesele de schimb 0.00 0.00
502S Cheltuieli privind alte materiale consumab! 0.00 0.00
503 Cheltuieli privind materialele de natura cb 0.00 o.oo

5030 Cheltuieli privind materialele de natura ob 0.00 0,00
505 Cheltuieli privind energia sl apa 0.00 0.00
>050 Cheltuieli privind energia sl apa 0.00 0.00
507 Cheltuieli privind marfurfle 0.00 0.00
5070 Cheltuieli mărfuri imobile 0.00 0.00
509 Reduceri comerciale prlmlte/acordate 0.00 0.00
5090 Reduceri comerciale prlmlte/acordate 0.00 0.00

511 Cheltuieli cu întreţinerea sl reparaţiile o.oo 0.00
5110 Cheltuieli cu întreţinerea sl reparaţiile 0.00 o.oo

512 Cheltuieli cu redeventele, locaţiile de ges 0.00 0.00
>120 Cheltuieli cu redeventele, locaţiile de ges 0.00 0.00
513 Cheltuieli cu primele de asigurare 0.00 0.00

>130 Cheltuieli cu primele de asigurare 0.00 0.00
>21 Cheltuieli cu colaboratorii 0.00 o.oo

5210 Cheltuieli cu colaboratorii 0.00 0.00
522 Cheltuieli privind comisioanele si onorarii 0.00 0.00

>220 Cheltuieli privind comisioanele si onorarii 0.00 0.00
>23 Cheltuieli de protocol, reclama sl publidt 0.00 0.00

>230 Cheltuieli de protocol 0.00 0.00
>231 Cheltuieli reclama sl publicitate 0.00 0.00
524 Cheltuieli cu transportul de bunuri sl pers o.oo 0.00

R u la j lu n a  cu re n ta R u la j  c u m u la t  a n S e td u r l A n a le

D e b it  I C re d it D e b it  | C re d it  j D e b it  j C re d it
S8.972,635.17 49,775,880.85 480,510,322.83 465,396,981.18 19,539,681.63 0.00

41,512,668.82 32,264,222.38 324,569,806.62 309,374,552.38 19,572,218.98 0.00
41,456,485.42 32,228,172.68 321,978,521.45 306,783,296.17 19,571,746.72 0.00

56,183.40 56,049.70 2,591,285.17 2,591,256.21 472 .26 0.00
-6,814.81 1,818.21 40,220.61 49,095.62 24,612.65 0.00
-6,815.64 1,818.21 40,034.36 49,095.59 24,426.43 0.00

0.83 0.00 186.25 0.03 186.22 0.00
35,430.00 57,150.00 35,430.00 92,580.00 0.00 57,150,00
35,430.00 57,150.00 35,430.00 92,580.00 0.00 57,150.00
48,633.40 49,972.50 282,772.59 298,660.17 0.00 0.00
48,633.40 49,972.50 282,772.59 298,660.17 0.00 0.00

17,362,717.76 17,382,717.76 155,582,093.01 155,582,093.01 0.00 0.00
17,382,717.76 17,382,717.76 155,582,093.01 155,582,093.01 0.00 0.00
58,972,635.17 49,775,880.85 480,510,322.83 465,396,981.18 19,596,831.63 57,150.00

12,999,771.57 12,999,771.57 133,948,119.53 133,948,119.53 0.00 0.00
6,425,618.47 6,425,618.47 39,483,216.47 39,483,216.47 0.00 0.00

573,772.92 573,772.92 5,707,667.40 5,707,667.40 0.00 0.00
781,351.99 781,351.99 1,657,682.24 1,657,682.24 0.00 0.00

5,070,493.56 5,070,493.56 32,117,866.83 32,117,866.83 0 .00 0.00
117,898.94 117,898.94 526,006.90 526,006.90 0.00 o.oo
117,898.94 117,898.94 526,006.90 526,006.90 0.00 0.00
49,415.25 49,415.25 352,876.34 352,876.34 0.00 0.00
49,415.25 49,415.25 352,876.34 352,876.34 0.00 0.00

1,182,560.73 1,182,560.73 12,181,377.55 12,181,377.55 0.00 0.00

1,1B2,560.73 1,182,560.73 12,181,377.55 12,181,377.55 0.00 0.00
-3,787.52 -3,787.52 -37,644.30 -37,644.30 0.00 0.00
-3,787.52 -3,787,52 -37,644.30 -37,644.30 0.00 0.00

54,375.13 54,375.13 430,813.50 430,813.50 0.00 0.00

54,375.13 54,375.13 430,813.50 430,813.50 0.00 0.00
651,628.60 651,628.60 4,466,297.95 4,466,297,95 0.00 0.00

651,628.60 651,628.60 4,466,297.95 4,466,297.95 0.00 0.00

33,936.58 33,936.58 600,860.92 600,860.92 0.00 0.00

33,936.58 33,936.58 600,860.92 600,860.92 0.00 0.00

46,156.00 46,156.00 635,874.00 635,874.00 0.00 0.00

46,156.00 46,156.00 635,874.00 635,874.00 o.oo 0.00

0.00 0.00 52,900.00 52,900.00 0.00 0.00

0.00 0.00 52,900.00 52,900.00 o.oo 0.00

37,840.96 37,840.96 52,108.72 52,108.72 0.00 0.00

37,840.96 37,840.96 46,122.63 46,122.63 0.00 0.00

0.00 0.00 5,986.09 5,986.09 0.00 0.00

47,965.81 47,965.81 631,265.66 631,265.66 0.00 0.00
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6240 Cheltuieli cu transportul de bunuri sl pers 0.00 0.00 47,965.81 47,965-81 631,265.66 631,265.66 0.00 0.00
625 Cheltuieli cu deplasări, detasari sl transF 0.00 0.00 0.00 0.00 31,867.28 31,867.28 0.00 0.00
6250 Cheltuieli cu deplasări, detasari sl transf 0.00 0.00 o.oo 0.00 31,867.28 31,867.28 o.oo 0.00
626 Cheltuieli poştale sl taxe de telecomunicat 0.00 0.00 2,464.1B 2,464.18 39,409.93 39,409.93 0.00 o.oo
6260 Cheltuieli poştale sl taxe de telecomunicat 0.00 0.00 2,464.18 2,464.18 39,409.93 39,409.93 0.00 0.00
627 Cheltuieli cu serviciile bancare sl asimila 0.00 0.00 530.45 530.45 7,874.16 7,874.16 0.00 0.00
6270 Cheltuieli cu serviciile bancare sl asimila 0.00 0.00 530.45 530.45 7,874.16 7,874.16 0.00 0.00
628 Albe cheltuieli cu serviciile executate de 0.00 o.oo; 1,243,014.44 1,243,014.44 30,017,826.56 30,017,826.56 0.00 0.00
6280 Alte cheltuieli cu serviciile executate de 0.00 o.oo 1,243,014.44 1,243,014.44 30,017,826.56 30,017,826.56 0.00 0.00
635 Cheltuieli cu alte Impozite, taxe st vărsăm 0.D0 0.00 82,048.90 82,048.90 1,249,188.26 1,249,188.26 0.00 0.00
6350 Cheltuieli cu alte Impozite, taxe si vărsăm 0.00 0.00 82,048.90 82,048.90 1,249,188.26 1,249,183.26 0.00 0.00
541 Cheltuieli cu salariile personalului 0.00 0.00 1,728,736.00 1,728,736-00 18,914,989.00 18,914,989.00 0.00 0.00
6410 Cheltuieli cu salariile personalului 0.00 0.00 1,728,736.00 1,728,736.00 18,914,989.00 18,914,989.00 0.00 0.00
542 Cheltuieli cu tlchetele de m asa acordate sa 0.00 0.00 -31,313.44 -31,313.44 893,760.31 893,760.31 0.00 0.00
5420 Cheltuieli cu tlchetele de masa acordate sa 0.00 0.00 -31,313.44 -31,313.44 893,760.31 893,760.31 0.00 0.00
545 Cheltuieli privind asigurările si protecţia 0.00 o.oo 42,750.00 42,750.00 81,750.00 81,750.00 0.00 0.00
5458 ALTE CHELT. PR IV IND  ASIG U RĂR ILE  S I  PROTECT! 0.00 0.00 42,750.00 42,750.00 81,750.00 81,750.00 0.00 0.00
546 Cheltuieli privind contribuţia asiguratorie 0.00 0.00 39,936.00 39,936.00 397,025.00 397,025.00 0.00 0.00
5460 Cheltuieli privind contribuţia asiguratorie 0.00 0.00 39,936.00 39,936.00 397,025.00 397,025.00 0,00 0.00
558 Alte cheltuieli de exploatare 0.00 0.00 56,153.25 56,153.25 14,822,752.59 14,822,752.59 0.00 0.00
5581 Despăgubiri, amenzi si penalltatl 0.00 0.00 71.22 71.22 12,077.52 12,077.52 0.00 0.00
5583 Cheltuieli privind activele cedate sl alte 0.00 0.00 56,082.03 56,082.03 14,810,675.07 14,810,675.07 0.00 0.00
565 Cheltuieli din diferente de curs valutar 0.00 0.00 273.42 273.42 17,075.43 17,075.43 0.00 0.00
5651 Cheltuieli din diferente de curs valutar 0.00 0.00 273.42 273.42 17,075.43 17,075.43 0.00 0.00
567 Cheltuieli privind sconturile acordate 0.00 0.00 0.00 0.00 -4,663.50 -4,663.50 0.00 0.00
5670 Cheltuieli privind sconturile aoordate 0.00 0.00 0.00 0.00 -4,663.50 -4,663.50 0.00 0.00
581 Cheltuieli de exploatare privind amortizări 0.00 0.00 1,068,342.34 1,068,342.34 7,590,843.07 7,590,843.07 0.00 0.00
5811 Cheltuieli de exploatare privind amortizare o.oo 0.00 92,573.07 92,573. D7 6,615,073.80 6,615,073.80 0.00 0.00
5814 Cheltuieli de exploatare privind provizloan 0.00 0.00 975,769.27 975,769.27 975,769.27 975,769.27 0.00 0.00
591 Cheltuieli cu impozitul pe profit 0.00 0.00 123,227.08 123,227 08 512,467.73 512,467.73 0.00 0.00
>911 Cheltuieli cu impozitul pe profitul curent 0.00 0.00 123,227.08 123,227.08 512,467.73 512,467.73 0.00 0.00

Ta ta lu ri: 6 0.00 0.00 12,999,771.57 12,999,771.57 133,948,119.53 133,948,119.53 0.00 0.00

7 ' CONTURI DE VEN ITURI 0.00 o.oo 11,743,704.69 11,743,704.69 141,593,802.82 141,593,802.82 0.00 0.00

703 Venituri din vanzarea produselor reziduale 0.00 0.00 243,305.50 243,305.50 3,986,532.50 3,986,532.50 0.00 o.oo
'0 3 0 Venituri din vanzarea produselor reziduale 0.00 0.00 243,305.50 243,305.50 3,986,532.50 3,986,532.50 0.00 o.oo
'0 4 Venituri din lucrări executate sl servicii 0.00 0.00 2,115,881.87 2,115,881.87 29,007,225.98 29,007,225.98 0.00 0.00

'0 40 Venituri din lucrări executate sl servtdl 0.00 0.00 2,115,881.87 2,115,881.87 29,007,225.98 29,007,225.98 0.00 0.00

'0 6 Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune 0.00 0.00 27,998.00 27,998.00 1,424,927.69 1,424,927.69 0.00 0.00

'0 60 venituri din redevenţe, locaţii de gestiune 0.00 0.00 27,998.00 27,998.00 1,424,927.69 1,424,927.69 0.00 0.00

'0 7 Venituri din vanzarea mărfurilor 0.00 0.00 1,46B,798.91 1,468,798.91 12,873,032.03 12,873,032.03 0.00 0.00

'0 70 Venituri din vanzarea mărfurilor 0.00 0.00 1,468,798.91 1,468,798.91 12,B73,032.03 12,873,032.03 0.00 0.00
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711 Variaţia Şocurilor Q.00 0.00 472,285.14 472,285.14 6,353,066.82 6,353,066.82 0.00 0.00
7110 variaţia stocurilor 0.00 0.00 472,285.14 472,285.14 6,353,066.82 6,353,066.82 0.00 0.00

722 Venituri din producţia de Imobilizări corpo 0.00 0.00 7,394,573.53 7,394,573.53 71,832,728.87 71,832,728.87 0.00 0.00
7220 Venituri din producţia de Imobilizări corpo 0.00 0.00 7,394,573.53 7,394,573.53 71,832,728.87 71,832,728.87 0.00 0.00
758 Alte venituri din exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00 16,089,405.06 16,089,405.06 0.00 0.00
7583 Venituri din vanzarea activelor sl alte o pe 0.00 0.00 0.00 0.00 16,0B9,389.06 16,089,389.06 0.00 0.00
7588 Alte venituri din exploatare 0.00 O.Q0 0.00 0-QQ 16.00 16.00 o.oo 0.00
765 Venituri din diferente de curs valutar 0.00 0.00 0.86 0.86 3,800.13 3,800.13 0.00 0.00
7651 Venituri din diferente de curs valutar 0.00 0.00 0.86 0.86 3,800.13 3,800.13 0.00 0.00
766 Venituri din dobânzi 0.00 0.00 11.19 11.19 181.70 181.70 0.00 0.00
7660 Venituri din dobânzi 0.00 0.00 11.19 11.19 181.70 181.70 0.00 0.00
767 Venituri din sconturi obţinute 0.00 0,00 20,849.69 20,849.69 22,902.04 22,902.04 0.00 0.00
7670 Venituri din sconturi obţinute 0.00 0.00 20,849.69 20,849,69 22,902.04 22,902.04 0.00 0.00

Totaluri: 7 0.00 0.00 11,743,704.69 11,743,704.69 141,593,802.82 141,593,802.82 0.00 0.00

Totaluri 209,783,667.03 209,783,667.03 163,255,294.45 163,255,294.45 1,574,493,154.41 1,574,493,154.41 330,821,693.62 330,821,693.62



ALOORITHK CONSTRUCŢII 8S

HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

NR^18.05.2020

Societatea S.C. Algorithm Construcţii S3 S.R.L. din Bd. Basarabia nr. 256, Corp C l, Sector 3, 
Bucureşti, inregistrata la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/8651/2017, avand CUI 37714360, 
legal si statutar constituita, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societăţile comerciale, 
republicata, cu toate modificările si completările ulterioare, a Actului Constitutiv al societăţii si a 
Regulamentului de Organizare si Funcţionare al Consiliului de Administraţie

Art. 1. Cu 5 voturi din 5, Aprobarea Raportului de audit pe anul 2019, conform documentelor ataşate la 
mapa de şedinţă.

HOTĂRĂŞTE:

PREŞEDINTE C.A.

USURELU GABRIEL ALEXANDRU

Algorithm Construcţii S3
Bd Basarabie m 256 f r ip t  l Settoi *
BiW'jrtst! Romania
I mail pffuefBalgonthni consimt tns3 M- 
Wol www algoriţhnicgnjţryţţi!î3 rc

Dat* Fiscale:
Cit î?714 i6D  
fl( 140/8651//Ut /
IRAN R032BTRIRONI 81041491/AH 
Panta Ti ar silvanii

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcţii 53 tn conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 tn
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot ti dezvăluite unor terţi tn baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
Tn Regulamentul UE679/2016, prlntr-o cerere scrisă, semnată fl datată transmisă pe adresa Algorithm Construcţii S3.



Algorithm
Residential S3 s . r .l.

MCJ f M C

Către:

Sediul:

Referitor:

S. C ALGORITHM  RESIDENTIAL S  3 SRL
Sediul Social: Bucureşti, Calea Vitan nr. 242, Parter, ÔSTO,;200S ««„a™
___  Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureşti 
Ş>
dl. Robert Sorin Negoiţă, Primarul Sectorului 3 Bucureşt I CABINET PRIMAR

Calea Dudeşti nr. 191, Sector 3, Bucureşti

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect 
aprobarea: bilanţului contabil, contului de profit şi pierderi cu toate anexele 
acestora pentru exerciţiul financiar 2019, Raportului de audit pe anul 2019, 
Raportul de activitate al Consiliului de Administraţie pentru anul 2019, 
Programul de activitate pentru anul 2020, precum şi descărcarea de gestiune a 
administratorilor societăţii Algorithm Construcţii Sector 3 S.R.L., dar şi 
împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii 
Algorithm Residential S3 S.R.L. privind emiterea deciziei de aprobare a 
rapoartelor şi a rezultatelor economico-financiare ale societăţii Algorithm 
Construcţii S3 S.R.L.

Stimate domnule primar/Stimaţi membri ai Consiliului Local Sector 3,

Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul 
în Mun. Bucureşti, Sectorul 3. Calea Vitan nr.242, Camerele C3, C4, C5, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată 
legal de dl. Panait Radu - Alin, în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie, cu 
Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureşti şi Asociat minoritar societatea 
Administrare Active Sector 3 S.R.L. respectând Art. 12.1 din Actul Constitutiv al acesteia: 
Adunarea Generală a Asociaţilor: litd ) ”hotărăşte asupra însuşirii rezultatelor anuale”; lith ) 
”aprobă programul de activitate şi bugetul societăţii (inclusiv investiţiile ş i finanţările anuale), 
modifică planul de activitate ş i bugetul şi stanbileşte politica de preţuri (remuneraţia pentru 
activităţile societăţii)”; lit  m) ”hotărăşte asupra investiţiilor importante ale societăţii care 
depăşesc 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv T. VA. pentru fiecare investiţie sau pentru toate 
investifile în cursul unui an, dacă astfel de investiţii nu au fo st prevăzute în prealabil în buget”, 
lit o): „hotărăşte în orice altă problemă importantă privind activitatea societăţii”, înaintează 
următoarea:

SOLICITARE:

de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect aprobarea: bilanţului contabil, 
contului de profit şi pierderi cu toate anexele acestora pentru exerciţiul financiar 2019, 
Raportului de audit pe anul 2019, Raportul de activitate al Consiliului de Administraţie 
pentru anul 2019, Programul de activitate pentru anul 2020, precum şi descărcarea de

Algorithm Residential S3 SRL 
Calea Vitan nr. 242 
Bucureşti Sector 3 031295

C.U.I.: 37409960 BANCA COMERCIALA ROMANA -  Sucursala Panteiiomn Tel: 0314.334.452
Reg. Com 240/5481/2017 R097RNCB0087157546060001 -Ron Fax: 0314.334.451

K070RNCB0087157546060002 - EUR algorithm.residentiai@gmail.cani
constnietiia3.nl
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_________Camerele C3, C4, C5, Sector 3.___________________________

gestiune a administratorilor societăţii Algorithm Construcţii Sector 3 S.R.L., dar şi 
împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Residential 
S3 S.R.L. privind emiterea deciziei de aprobare a rapoartelor şi a rezultatelor economico- 
financiare ale societăţii Algorithm Construcţii S3 S.RX.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, 
prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 
97/20,03.2017 înfiinţarea societăţii Algorithm Residential S3 S.RX.

Societatea a fost înfiinţată şi funcţionează în temeiul Art.3, Art.209, Art.212, Art.213, Art.l 169 
din Codul Civil şi Legii 31/1990, sub forma unei societăţi cu răspundere limitată, al cărei obiect 
principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcţie a 
clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale, cod CAEN 4120 şi desfăşoară activităţi comerciale conform 
Art. 269 din Codul fiscal.

în  baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05,2017 s-a înfiinţat societatea 
Algorithm Construcţii S3 S.R.L., societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de 
activitate — COD CAEN 4120 -  lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale.

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 
şi Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., deţine calitatea de ASOCIAT 
al societăţii Algorithm Construcţii S3 S.R.L.

Conform Actului Constitutiv al societăţii Algorithm Construcţii S3 S.R.L., cap. IV, art. 12.2, 
Asociatul Unic: lit.d) "hotărăşte asupra însuşirii rezultatelor an u a le l i t .h )  ”aprobă programul 
de activitate şi bugetul societăţii (inclusiv investiţiile ş i finanţările anuale), modifică planul de 
activitate ş i bugetul şi stanbileşte politica de preţuri (remuneraţia pentru activităţile societăţii)”; 
iit m) ”hotărăşte asupra investiţiilor importante ale societăţii care depăşesc valoarea de 100.000 
(una sută mii) EURO exclusive TVA, pentru fiecare investiţie sau toate investiţiile în cursul unui 
an, dacă acestea nu au fo st prevăzute şi aprobate în prealabil în bugetul de venituri şi cheltuieli 
şi implicit în planul de investiţii”.

Pentru toate aceste considerente, supunem spre aprobare propunerea de adoptare a unei 
hotărâri de Consiliu Local având ca obiect aprobarea: bilanţului contabil, contului de profit şi 
pierderi cu toate anexele acestora pentru exerciţiul financiar 2019, Raportului de audit pe 
anul 2019, Raportul de activitate al Consiliului de Administraţie pentru anul 2019, Programul 
de activitate pentru anul 2020, precum şi descărcarea de gestiune a administratorilor 
societăţii Algorithm Construcţii Sector 3 S.R.L., dar şi împuternicirea Preşedintelui 
Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Residential S3 S.R.L. privind emiterea

♦

Algorithm Residential S3 SRL C U I.: 37409960 BANCA COMERCIALA ROMANA -  Sucursala Panlcliomn Tel: 0314.334.452
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deciziei de aprobare a rapoartelor şi a rezultatelor economico-financiare ale societăţii 
Algorithm Construcţii S3 S.R.L.

La prezenta solicitare ataşăm adresa înaintată de către societatea Algorithm Construcţii S3 
S.R.L. înregistrată la sediul subscrisei cu numărul 1031 din 19.05.2020, dar şi documentele 
menţionate.

Cu deosebită consideraţie, 
dl. Panait Radu Alin 

în calitate de Preşedinte C.A. 
Algorithm Residential S3 S.R.L.

#

Algorithm Residential S3 SRL C.U.t.: 37409960 BANCA COMERCIALA ROMANA -  Sucursala Pantelionm Tel: 0314.334.452
Calea Vitan nr. 242 Rag. Com J40/S4S1/2017 R097RNCB0087I57S46060001 -Ron Fax: 0314,334.451
Bucureşti Sector 3 031295 RO70RNCB00B7157546060002 - EUR algorithm.rcsidcntial@gmatl.coni
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Către ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL

SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL

Sediul Sediul Social: Bucureşti, sector 3, Bd. Basarabia ur. 256.

Referitor Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local avand ca obiect
aprobarea situaţiilor financiare, respectiv bilanţul contabil, contul de profit şi pierderi cu toate 
anexele acestora pentru exerciţiul financiar 2019, raportul de audit pe anul 2019, raportul de 
activitate al Consiliului de Administraţie ale societăţii Algorithm Construcţii Sector 3 S.R.L 
pentru anul 2019, programul de activitate pentru anul 2020precum si descărcarea de gestiune 
a administratorilor, pentru exerciţiul financiar încheiat 2019 si aprobarea programului de 
activitate pe anul 2020.

Subscrisa, societatea Algorithm Construcţii S3 S.R.L.. persoană juridică română, cu sediul în 

Mun. Bucureşti, Sectorul 3, Bd. Basarabia nr. 256, înregistrată la Oficiul Registrului 

Comerţului Bucureşti sub nr. J40/8651/08.06.2017, având CUI 37714360, reprezentată legal 

de dl. Coşocariu Alexandru-Dan, în calitate de Preşedinte Consiliu de Administraţie, 

având în vedere calitatea societarii Algorithm Residential S3 SRL si calitatea societarii SD3 

Salubritate si Deszăpezire S3, de asociaţi ai societăţii subscrise precum şi scopul pentru care a 

fost constituită societatea, înaintăm prezenta,

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, s-a înfiinţat societatea 

Algorithm Construcţii S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal 

de activitate -  COD CAEN 4120 -  lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale si 
nerezidentiale.

SC ALGORITHM CpţJSTffllCTB S3 3RL 
INTRARE 1fi. O0 ,

« jy  2 -T—iwiLsSa^C2iu:

Algorithm Construcţii S2

Bd Basarabia, m 256. Corp C l, Sector 3 
Bucureşti, Romania 
E mail: officePacs3.ro 
Web" wuw.acs3.ro

Date Fiscale:

CIF 37714360 
RCJ40/8651/2017 
(BAN BO32BTRLRONCflT0414912701 
Banca Transilvania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcţii S3 tn conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 in
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fl dezvăluite unor terţi în baza unul temei legal justificat Vă puteţi exerdta drepturile prevăzute
în Regulamentul UE679/2016, prlntr-o cerere scrisă, semnată ?i datată transmisă pe adresa Algorithm Construcţii S3.
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Pentru aceste considerente, solicităm introducerea pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local 
Sector 3 a unei hotarari de consiliu local avand ca obiect aprobarea situaţiilor financiare, 
respectiv bilanţul contabil, contul de profit şi pierderi cu toate anexele acestora si raportul de 
activitate al Consiliului de Administraţie ale societăţii Algorithm Construcţii Sector 3 S.R.L, 
precum si descărcarea de gestiune a administratorilor, pentru exerciţiul financiar încheiat 2019 si 
aprobarea programului de activitate pe anul 2020.

Algorithm Construcţii S3
Bd Basarabia, nr 256 Corp C l, Sector 3 
Bucureşti, Romania
E mail, oftic
Web: www.acs3.ro

Date Fiscale:
CIF 37714360 
RC (40/8651/2017
(BAN R032BTRLRONCRT0414912701 
Banca Transilvania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcţii S3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fl dezvăluite unor terţ) in baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
Tn Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată ţi datată transmisă pe adresa Algorithm Construcţii 53.

http://www.acs3.ro
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PRIMĂRIA
r/ SECTORULUI

B U C U R E Ş T I

S E R V IC IU L CORP CO N TR O L 
C O M P A R TIM EN T G U VER N A N ŢĂ  CO RPO RATIVĂ

VWW.pnmaiie3.rO

Nr.356963 /19.05.2020

E-MAIL guvttmantatorporat1re@prm 1arie3.ro 
Şoseaua Mihaî Bravu nr.4 2 8 , Sector 3 , 0 3 0 3 2 8 . Bucureşti

- proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi 
pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administraţie pe anul 2019 şi a 
programului de activitate pe anul 2020 ale societăţii Algorithm Construcţii S 3 SRL în 
vederea iniţierii proiectului m enţionat.

Compartiment
Guvemanţă Corporativă 

Silviu Hondola

Dalele 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 Ierţi în baza unui temei legal justificat Vă puteţi exercita drepturile prevăzute 

în Regulamentul U E  2 0 16/679, printr-o cerere scrisă, semnală şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1

mailto:guvttmantatorporat1re@prm1arie3.ro

