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RAPORT 
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE LA 30.09.2019 

 

Pe perioada 01.01.2019 – 30.09.2019, societatea şi-a  desfăşurat  activitatea cu un număr  de 

salariaţi cu contract de muncă de 46 persoane, obiectul principal de activitate a fost, cod CAEN 2529 – 

Productia de rezervoare, cisterne şi containere metalice. 

Activitatea pentru perioada 01.01.2019 – 30.09.2019 se concretizează în:    

 

- Cifra de afaceri 

- Venituri totale – din care :                       

4.462.142 lei 

4.513.798 lei 

Venituri din exploatare 4.504.626 lei 

Venituri financiare  9.172 lei 

Venituri extraordinare                   - 

- Cheltuieli totale – din care : 4.445.546 lei 

Cheltuieli exploatare 4.439.996 lei 

Cheltuieli financiare 5.550 lei 

Cheltuieli excepţionale             - 

- Rezultat brut al exerciţiului/profit              68.252 lei 

- Impozit pe profit                10.678 lei 

- Alte impozite (pe venitul microintreprinderilor)                      - 

- Rezultatul net al exerciţiului/profit 57.574 lei 

 

Societatea nu a înregistrat venituri sau cheltuieli extraodinare care să aibă impact asupra 

rezultatelor financiare sau a valorii patrimoniului. 

Nu s-au înregistrat angajamente financiare, giruri, în conturile în afara bilanţului. 

Pentru calculul amortismentelor s-a utilizat metoda liniară, nu s-au înregistart derogări de la 

principiile generale. 

Alte informatii: 

a) dezvoltarea previzibila a entitatii – societatea comerciala isi va axa activitatea pe aceleasi domenii ca in 

trecut; 

b) activitatile din domeniul cercetarii si dezvoltarii – nu este cazul; 

c) informatii privind achizitiile propriilor actiuni, si anume – motivele achizitiilor efectuate in cursul 

exercitiului financiar, numarul si valoarea nominala sau, in absenta acesteia, echivalentul contabil al 

actiunilor achizitionate si instrainate in cursul exercitiului financiar si proportia din capitalul subscris pe 

care acestea o reprezinta; in cazul achizitiei si instrainarii cu titlu oneros, contravaloarea actiunilor; 

numarul si valoarea entitate si proportia din capitalul subscris pe care acestea o reprezinta – nu este cazul. 

d) existenta de sucursale ale entitatii – societatea nu are puncte de lucru; 

e) in ceea ce priveste utilizarea de catre entitate a instrumentelor financiare, daca sunt semnificative 

pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a pozitiei financiare si a profitului sau pierderii: 

- obiectivele si politicile entitatii in materie de managment al riscului financiar – nu este cazul; 

- expunerea entitatii la riscul de pret, riscul de credit, riscul de lichiditate si la riscul fluxului de numerar – 

nu este cazul. 

Datoriile fata de bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale au fost achitate la termen. 

 



In perspectiva ne propunem: 

 

-  Consolidarea poziţiilor obţinute pe piaţa internă la clienţii tradiţionali; 

-  Identificarea de noi nise de piata si produse noi; 

-  Creşterea producţiei pentru export în condiţii de rentabilitate; 

-  Creşterea nivelului calitativ al produselor; 

-  Instruirea personalului în special în domeniul sudurii; 

- Creşterea calităţii produselor în principal prin: 

        - pregatirea si instriurea personalului; 

        - îmbunătăţirea documentaţiilor tehnice elaborate. 

 

 

 

 

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI 

DE ADMINISTRATIE, 

         Marius Daniel Ardelean 

 

  


