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SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII

la data de  30.06.2015Cod 10 - lei -
Denumirea elementului Nr.  Sold la:

F10 - pag. 1

rd.
01.01.2015 30.06.2015

A B 1 2

A.  ACTIVE IMOBILIZATE

 I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+208-280-290)           01 32.596 26.552

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

02 1.195.141 1.140.443

 III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296* )     03

       ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) 04 1.227.737 1.166.995

B. ACTIVE CIRCULANTE 
 I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345
+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391- 
392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)

05 41.878 40.753

 II.CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an 
trebuie prezentate separat pentru fiecare element)    
(ct.267*-296*+4091+4092+4093+4094+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382
+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**
+4582+461+473** - 491 - 495 - 496+5187)

06 1.053.667 1.312.705

III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT 
(ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598) 07

 IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)     08 595.529 244.980

      ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) 09 1.691.074 1.598.438

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

    Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471) 11
    Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471) 12

  D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN 
AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423
+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 
447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)   

13 1.109.982 1.076.330

  E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26) 14 581.092 522.108

  F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14) 15 1.808.829 1.689.103

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

16 29.100

 H. PROVIZIOANE (ct. 151)      17 16.716 16.716

 I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28) 18

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

         Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475) 20

         Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475) 21

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

         Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) 23

         Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) 24

    3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) 
        (rd.26+27) 25
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         Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478) 26

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

    Fondul comercial negativ (ct.2075) 28

 J. CAPITAL ŞI REZERVE 

      I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34-35) 29 630.000 630.000

        1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 30 630.000 630.000

        2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 31

        3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 32

        4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 33

        5. Alte elemente de capitaluri proprii                                SOLD C (ct. 103) 34

                                                                                                                          SOLD D (ct. 103) 35

     II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 36

     III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 37 110.594 110.594

      IV. REZERVE (ct.106) 38 769.999 868.822

      Acţiuni proprii (ct. 109) 39

    Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 40

    Pierderi legate de instrumentele  de capitaluri proprii (ct. 149) 41

    V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)                                   SOLD C (ct. 117) 42 54.776 0

                                                                                                                          SOLD D (ct. 117) 43 0 4.260

     VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE

                                                                                                                          SOLD C (ct. 121) 44 212.177 67.231

                                                                                                                          SOLD D (ct. 121) 45 0 0

      Repartizarea profitului (ct. 129)    46 14.533

     CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+36+37+38-39+40-41+42-43+44-45-46) 47 1.763.013 1.672.387

     Patrimoniul public (ct. 1016) 48

     Patrimoniul privat (ct. 1017) 49

     CAPITALURI - TOTAL (rd. 47+48+49) 50 1.763.013 1.672.387

Suma de control F10 : 29822250 / 81515008

      *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. 
    **) Solduri debitoare ale conturilor respective. 
   ***) Solduri creditoare ale conturilor respective. 
    Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 267 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor 
contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.



ADMINISTRATOR, INTOCMIT,
  Numele si prenumele

POP GAVRILA

  Numele si prenumele

PAUNESCU LIVIU

   Semnătura _________________________________ 

   Semnătura _________________________________ 
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21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR
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CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
la data de  30.06.2015

Cod 20 - lei -

F20 - pag. 1

Denumirea indicatorilor Nr.  

Realizari aferente perioadei de 
raportare

rd.
01.01.2014- 
30.06.2014

01.01.2015- 
30.06.2015

A B 1 2

  1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) 01 2.137.259 1.894.611

      Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02 2.137.259 1.894.611

      Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03

       Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04

      Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care 
mai au in derulare contracte de leasing  (ct.766* ) 05

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

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

           Sold C 07

           Sold D 08

  3.  Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale  (ct.721+ 722) 09

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

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

  6.  Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +  
       7417 + 7419) 12

  7. Alte venituri din exploatare (ct.758+7815) 13 18.390 11.689

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

      -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584) 15

  VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)             16 2.155.649 1.906.300

  8. a)  Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)                17 77.569 55.683

       Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)     18 4.511 2.281

       b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605) 19 14.160 17.617

       c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 20

       Reduceri comerciale primite (ct. 609) 21

 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) 22 2.002.091 1.559.519

     a) Salarii şi indemnizaţii  (ct.641+642+643+644) 23 1.475.126 1.290.925

     b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645) 24 526.965 268.594

 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 26 - 27) 25 53.494 60.742

      a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817) 26 53.494 60.742

      a.2) Venituri (ct.7813) 27

      b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)        28 0
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       b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 29 102.020

       b.2) Venituri (ct.754+7814) 30 102.020

  11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37) 31 133.483 131.739

    11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe 
              (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)    32 109.713 94.818

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

33 13.770 27.942

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

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

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

    11.6. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6588) 37 10.000 8.979

    Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul 
general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*) 38

     Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)                      39

          - Cheltuieli (ct.6812) 40

          - Venituri (ct.7812) 41

CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 38 + 39) 42 2.285.308 1.827.581

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

           - Profit (rd. 16 - 42) 43 0 78.719

            - Pierdere (rd. 42 - 16) 44 129.659 0

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

            - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 46

 13.  Venituri din dobânzi (ct. 766*) 47 35

            - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 48

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

 15.   Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) 50 1.023 7.437

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

 VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50) 52 1.058 7.437

 16.  Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare 
deţinute ca active circulante (rd. 54 - 55) 53

             - Cheltuieli  (ct.686) 54

             - Venituri (ct.786) 55

 17.  Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*) 56 8.502 4.578

            - din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate             57

 Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 58 6

 CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58) 59 8.508 4.578

  PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

              - Profit (rd. 52 - 59) 60 0 2.859

              - Pierdere (rd. 59 - 52) 61 7.450 0
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 VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) 62 2.156.707 1.913.737

 CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) 63 2.293.816 1.832.159

 18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

              - Profit (rd. 62 - 63) 64 0 81.578

               - Pierdere (rd. 63 - 62) 65 137.109 0

 19.  Impozitul pe profit (ct.691) 66 8.530 14.347

 20.  Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 67

 21.  PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:

                - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)        68 0 67.231

                - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64) 69 145.639 0

  Suma de control F20 : 33439356 / 81515008

    *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. 
        La rândul 23 - se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 
„Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”. 
      La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale” se evidențiază 
cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

  Numele si prenumele

POP GAVRILA

  Numele si prenumele

PAUNESCU LIVIU

  Nr.de inregistrare in organismul profesional:

27956/2010/A

  Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Formular 
VALIDAT

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

   Semnătura _________________________________ 

   Semnătura _________________________________ 



DATE INFORMATIVE

- lei -Cod 30
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la data de  30.06.2015

  I. Date privind rezultatul inregistrat Nr.  
rd. Nr.unitati Sume

A B 1 2

 Unitaţi care au inregistrat profit 01 1 67.231

 Unitaţi care au inregistrat pierdere 02

 Unitaţi care nu au inregistrat nici profit nici pierdere 03 0

  II  Date privind platile restante
Nr.  
rd.

Total,  
din care:

Pentru 
activitatea 

curenta

Pentru 
activitatea de 

investitii

A B 1=2+3 2 3

  Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23) 04

  Furnizori restanţi – total (rd. 06 la 08) 05

      - peste 30 de zile 06

      - peste 90 de zile 07

      - peste 1 an 08

  Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total
(rd.10 la 14) 09

     - contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de 
angajatori, salariati si alte persoane asimilate 10

     - contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate  11

     - contribuţia pentru pensia suplimentară 12

     - contributii pentru  bugetul asigurarilor pentru somaj 13

     - alte datorii sociale 14

  Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte 
fonduri 15

  Obligatii restante fata de alti creditori 16

  Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat  17

  Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale 18

  Credite bancare nerambursate la scadenta –  
  total (rd. 20 la 22) 19

    - restante dupa 30 de zile 20

    - restante dupa 90 de zile 21

    - restante dupa 1 an 22

  Dobanzi restante 23

 III. Numar mediu de salariati Nr. 
rd. 30.06.2014 30.06.2015

A B 1 2

  Numar mediu de salariati 24 133 123

  Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, 
respectiv la data de 30 iunie 25 133 129
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 IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în cursul perioadei de 
raportare. Subvenţii încasate şi creanţe restante

Nr.  
rd. Sume (lei)

A B 1

Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente , din care: 26

  - impozitul datorat la bugetul de stat 27

Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre 
ale Uniunii Europene, din care: 28

  - impozitul datorat la bugetul de stat 29

Venituri brute din dobanzi platite catre persoanele juridice nerezidente, din care: 30

  - impozitul datorat la bugetul de stat 31

Venituri brute din dobanzi platite catre persoanele juridice asociate*) nerezidente din 
statele membre ale Uniunii Europene, din care: 32

  - impozitul datorat la bugetul de stat 33

Venituri brute din dividende platite catre persoanele  fizice nerezidente , din care: 34

 - impozitul datorat la bugetul de stat 35

Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele 
membre ale Uniunii Europene, din care: 36

 - impozitul datorat la bugetul de stat 37

Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente , potrivit 
prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, din care:

38

 - impozitul datorat la bugetul de stat 39

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane fizice nerezidente, din care: 40

  - impozitul datorat la bugetul de stat 41

Venituri brute din redevenţe plătite către persoanele fizice nerezidente din state membre 
ale Uniunii Europene, din care: 42

  - impozitul datorat la bugetul de stat 43

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice nerezidente, din care: 44

  - impozitul datorat la bugetul de stat 45

Venituri brute din redevenţe plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din 
statele membre ale Uniunii Europene, din care: 46

  - impozitul datorat la bugetul de stat 47

Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, 
primite în concesiune, din care: 48

   - redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 49

Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat 50

Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat 51

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) 52

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 53

  - impozitul datorat la bugetul de stat 54

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale 
Uniunii Europene, din care: 55

  - impozitul datorat la bugetul de stat 56

Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 57
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                   - subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 58

                   - subvenţii aferente veniturilor, din care: 59

                                  - subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă **) 60

Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale 
şi/sau în actele normative în vigoare, din care: 61 310.969

                   - creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat 62 209.883

                   - creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 63 101.086

 V. Tichete de masa Nr.  
rd. Sume (lei)

A B 1

  Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor 64 110.540

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

Nr.
rd. 30.06.2014 30.06.2015

A B 1 2

  Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care: 65

  - dupa surse de finantare, din care: 66

         - din fonduri publice 67

         - din fonduri private 68

  - dupa natura cheltuielilor, din care: 69

         - cheltuieli curente 70

         - cheltuieli de capital 71

 VII.  Cheltuieli de inovare ****) Nr.
rd. 30.06.2014 30.06.2015

A B 1 2
  Cheltuieli de inovare 72

VIII. Alte informaţii     Nr. 
rd. 30.06.2014 30.06.2015

A B 1 2
  Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale   
(ct. 4094) 73

  Avansuri acordate pentru imobilizări corporale  (ct. 4093) 74

  Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)   75

        Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de 
participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume 
brute (rd. 77  la 83)   

76

         - acţiuni cotate emise de rezidenti 77
         - acţiuni necotate emise de rezidenti 78

         - părţi sociale emise de rezidenti 79

          - obligaţiuni emise de rezidenti 80
          - acţiuni emise de organismele de plasament colectiv 
emise de rezidenti 81

          - actiuni si parti sociale emise de nerezidenti 82

          - obligatiuni emise de nerezidenti 83

     Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)   84
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          - creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror 
decontare se face in functie de cursul unei valute  
 (din ct. 267)

85

          - creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) 86

Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte 
conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 
413 + 418),  din care:

87 634.122 1.018.396

          - creanţe comerciale externe, avansuri acordate 
furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în sume brute 
(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 +  
din ct. 418)  

88

Creanţe comerciale neîncasate la termenul stabilit 
(din ct. 411 + din ct. 413) 89 0 165.263

Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate 
 (ct. 425 + 4282)      90 43.960 38.275

 Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi 
bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 
4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.92 la 96)

91 18.600 9.369

         - creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale 
(ct.431+437+4382) 92 18.527 9.369

        - creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441
+4424+4428+444+446) 93 73

         - subventii de incasat(ct.445) 94

         - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate 
(ct.447) 95

         - alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) 96

Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451) 97

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi 
bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 
431 + 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)

98

 Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473),  
(rd.100 la 102) 99 192.442 230.717

       - decontari privind interesele de participare ,decontari 
cu actionarii/ asociatii  privind  capitalul ,decontari din 
operatii in participatie (ct.453+456+4582)

100

       - alte creante in legatura cu persoanele fizice si 
persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu 
institutiile publice (institutiile statului) 
             (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)

101 192.442 230.717

  - sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' 
reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit 
legii şi nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)

102

  Dobânzi de încasat (ct. 5187)  , din care:    103

            - de la nerezidenti 104

 Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor  

economici *****)
105

  Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 
506 + din ct.508), (rd.107 la 113) 106

         - acţiuni cotate emise de rezidenti 107

         - acţiuni necotate emise de rezidenti 108
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         - părţi sociale emise de rezidenti 109

         - obligaţiuni emise de rezidenti 110

         - acţiuni emise de organismele de plasament colectiv 
rezidente 111

         - actiuni emise de nerezidenti 112

        - obligatiuni emise de nerezidenti 113

 Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)         114

 Casa în lei şi în valută (rd.116+117 ) 115 3.833 999

          - în lei (ct. 5311) 116 3.833 999

          - în valută (ct. 5314) 117

 Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd.119+121) 118 393.108 238.395

         - în lei (ct. 5121), din care: 119 393.108 238.395

            - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 120

         - în valută (ct. 5124), din care: 121

          - conturi curente în valută deschise la bănci  
               nerezidente 122

 Alte conturi curente la bănci şi acreditive, (rd.124+125) 123

           - sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori 
de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)        124

           - sume în curs de decontare şi acreditive în valută 
(din ct. 5125 + 5414) 125

Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 
148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 
171 + 172 + 178)

126 1.395.519 1.076.330

 Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni , în sume brute 
(ct. 161 ),(rd. 128 +129) 

127

                - în lei   128

                - în valută  129

Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de 
obligatiuni in sume brute (ct.1681),  (rd.131 +132) 130

                - in lei 131

                - in valuta 132

 Credite bancare interne pe termen scurt  (ct. 5191 + 5192 
+ 5197  ), (rd.  134+135) 133

                 - în lei 134

                 - în valută 135

Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen 
scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138) 136

                - in lei 137

               - in valuta 138

 Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194
+5195), (rd .140+141) 139

                - în lei 140

                - în valută 141

 Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen 
scurt (din ct.5198),  ( rd. 143+144) 142

                 - in lei 143

                 - in valuta 144
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 Credite bancare pe termen lung  (ct. 1621 + 1622 + 
1627 ), (rd.146+147) 145

                 - în lei 146

                 - în valută 147

Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din 
ct.1682) (rd.149+150) 148

                  - in lei 149
                  -in valuta 150

 Credite bancare externe pe termen lung  (ct. 1623 + 1624 
+ 1625 ) (rd.152+153) 151

                  - în lei 152

                  - în valută   153

Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen 
lung ( din ct.1682), (rd. 155+156) 154

                   - in lei 155

                   - in valuta 156

 Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 
1626 + din ct. 1682) 157

 Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 
1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160) 158 264.277 96.411

                   - în lei si exprimate in lei, a caror decontare se 
face in functie de cursul  unei valute 159 264.277 96.411

                   - în valută 160

 Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 161

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

162 68.517 46.994

         - datorii comerciale externe , avansuri primite de la   
clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute  
( din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 +  din ct. 
408 + din ct.419)          

163

Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 
421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) 164 98.413 88.391

  Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi 
bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 
4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)

165 132.942 109.937

               - datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale 
(ct.431+437+4381) 166 97.924 74.176

               - datorii fiscale in legatura cu bugetul statului
(ct.441+4423+4428+444+446) 167 28.594 27.849

               - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate 
(ct.447) 168 1.424 912

               - alte datorii in legatura cu bugetul statului 
(ct.4481) 169 5.000 7.000

Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451) 170

Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455) 171

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 
+ 473 + 478 + 509)    (rd.173  la 177) 172 831.370 734.597
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                 -decontari privind interesele de participare , 
decontari cu actionarii /asociatii privind  capitalul, 
decontari din operatii in participatie  
      (ct.453+456+457+4581)

173 831.348 701.053

                 -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si 
persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu 
institutiile publice (institutiile statului ) 2) 
                  (din ct.462+din ct.472+din ct.473)

174 22 33.544

                - subventii nereluate la venituri (din ct. 472) 175

                - varsaminte de efectuat pentru imobilizari 
financiare si investitii pe termen  scurt  (ct.269+509) 176

                        - venituri în avans aferente activelor primite prin 

transfer de la clienţi (ct. 478)
177

 Dobânzi de plătit (ct. 5186) 178

 Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii 
economici *****)

179

  Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: 180 630.000 630.000

           - acţiuni cotate 3) 181

           - acţiuni necotate 4) 182 630.000 630.000

           - părţi sociale 183

           - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) 184

 Brevete si licente (din ct.205) 185

 IX. Informatii privind cheltuielile cu 
colaboratorii  

Nr. 
rd. 30.06.2014 30.06.2015

A B 1 2

   Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 186

 X. Informaţii privind bunurile din domeniul 
public al statului

Nr. 
rd. 30.06.2014 30.06.2015

A B 1 2

 Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate 
în administrare 187

 Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate 
în concesiune 188

 Valoarea bunurilor din domeniul public al statului 
închiriate 189

 XI. Capital social vărsat Nr. 
rd. 30.06.2014 30.06.2015

Suma (lei) % 5) Suma (lei) % 5)

A B Col.1 Col.2 Col.3 Col.4

  Capital social vărsat (ct. 1012) 5),  
    (rd. 191 + 194 + 198+ 199 + 200 + 201)

190 630.000 X 630.000 X

  - deţinut de instituţii publice, (rd. 192+193) 191

       - deţinut de instituţii publice de subordonare centrală 192

       - deţinut de instituţii publice de subordonare locală 193
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  - deţinut de societăţile cu capital de stat, 
din care: 194 612.500  97,22 612.500  97,22

       - cu capital integral de stat 195

       - cu capital majoritar de stat 196 612.500  97,22 612.500  97,22

       - cu capital minoritar de stat 197

  - deţinut de regii autonome 198

  - deţinut de societăţi cu capital privat 199

  - deţinut de persoane fizice 200

  - deţinut de alte entităţi 201 17.500   2,78 17.500   2,78

XII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice ******) Nr. 
rd. Sume  (lei)

A B 30.06.2014 30.06.2015

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din 
care: 202

     - creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 203

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice  (la cost de achiziţie), din care: 204

     - creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 205

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

A B 30.06.2014 30.06.2015

Venituri obţinute din activităţi agricole 206

Suma de control F30 : 18253402 / 81515008

INTOCMIT,

  Nr.de inregistrare in organismul profesional:

27956/2010/A

   Semnatura _________________________________ 

   Semnatura _________________________________ 

  Numele si prenumele

PAUNESCU LIVIU

  Numele si prenumele

POP GAVRILA

ADMINISTRATOR,

Formular 
VALIDAT

  Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR



*) Pentru statutul de „persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 12420 lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 
**) 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 munca pe perioada nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, 
şomeri întreţinători 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 şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică 
şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a 
normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea 
statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial Seria L, nr. 299/27.10.2012. 
****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a 
normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea 
statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial Seria L, nr. 299/27.10.2012. 
*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv 
Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile 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 alin. (1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003, 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 și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme 
de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, "(1) ... veniturile obținute din activitățile 
agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din 
regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de 
garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru 
activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. 
Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale 
exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și 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 activități neagricole. 
(2)   În sensul alineatului (1), „venituri” înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...". 
  
1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) 
aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ 
sau în alte scopuri (pescuit etc). 
2) 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. 
3)Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii. 
4)Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate. 
5) La secţiunea „XI Capital social vărsat", la rd. 191-201, în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social 
deţinut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 190. 
6) Conturi de repartizat după natura conturilor respective. 
7) La rândul 229 se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 
"Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice". 
8) În acest cont se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât 
cele prevăzute de Codul Fiscal.



SC MEDSERV MIN SA

mii lei

0 1 2 3 4 5 6 7

I. 1 387,2 339,0 87,6 2.198,7 1.913,7 87,0

1
2 387,2 332,8 86,0 2.197,7 1.906,2 86,7

a)
3 385,4 331,3 86,0 2.183,7 1.894,5 86,8

a1) din vânzarea produselor 4

a2) din servicii prestate, din care: 5 385,4 331,3 86,0 2.183,7 1.894,5 86,8

-servicii prestate la CE Oltenia SA 5a 373,7 270,3 72,3 2.113,7 1.709,4 80,9

-servicii prestate la alti diversi 5b 11,7 61,0 521,4 70,0 185,1 264,4

a3) din redevenţe şi chirii 6

a4) alte venituri 7

b) 8

c)
9

c1 subvenţii, cf. prevederilor  legale în vigoare 10

c2 transferuri, cf.  prevederilor    legale  în  vigoare 11

d) 12

e) 13

f)
14 1,8 1,5 83,3 14,0 11,7 83,6

f1) din amenzi şi penalităţi 15

f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital 
(Rd.18+Rd.19), din care: 16

 - active corporale 17

 - active necorporale 18

f3) din subvenţii pentru investiţii 19

f4) din valorificarea certificatelor CO2 20

f5) alte venituri 21 1,8 1,5 83,3 14,0 11,7 83,6

2
22 0,0 6,2 1,0 7,5 750,0

a) 23

b) 24

c) 25 0,0 0,2 1,0 1,5 150,0

d) 26

e) 27 0,0 6,0 0,0 6,0

3 28

II 29 386,5 324,4 83,9 2.168,0 1.832,1 84,5

1 30 386,5 323,8 83,8 2.163,5 1.827,5 84,5

31 41,3 26,9 65,1 251,7 170,4 67,7

A1
32 17,1 9,6 56,1 104,4 75,6 72,4

a) 33

b) 34 13,9 6,4 46,0 78,4 55,7 71,0

b1) cheltuieli cu piesele de schimb 35 1,0 0,0 0,0 6,0 1,6 26,7

b2) cheltuieli cu combustibilii 36 2,8 2,9 103,6 16,4 14,3 87,2

c)
37 2,1 1,8 85,7 8,0 2,3 28,8

d) 38 1,1 1,4 127,3 18,0 17,6 97,8

e) 39

A2
40 7,0 4,8 68,6 44,1 36,9 83,7

a) 41 3,4 0,0 0,0 19,0 11,3 59,5

b) 42

b1)  - către operatori cu capital integral/majoritar de stat
43

b2)  - către operatori cu capital privat 44

c) 45 3,6 4,8 133,3 25,1 25,6 102,0

EXECUTIE BUGETARA  LA  DATA DE 30.06.2015

Nr.Crt INDICATORI 
Nr. 

rd.

Programat 

iunie

Realizat 

iunie
%

Programat 

6 luni

Realizat     

6 luni
%

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

Venituri totale din exploatare 

(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: 

din vânzarea mărfurilor
din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de 
afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: 

din producţia de imobilizări
venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie
alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), 

din care:

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din 

care:

din imobilizări financiare
din investiţii financiare
din diferenţe de curs
din dobânzi
alte venituri financiare

Venituri extraordinare

CHELTUIELI TOTALE  (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: 

A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: 
Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), 

din care:

cheltuieli cu materiile prime

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

cheltuieli privind energia şi apa
cheltuieli privind mărfurile
Cheltuieli privind serviciile executate de terţi 
(Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: 

cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile
cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

prime de asigurare

Pagina 1



0 1 2 3 4 5 6 7

Nr.Crt INDICATORI 
Nr. 

rd.

Programat 

iunie

Realizat 

iunie
%

Programat 

6 luni

Realizat     

6 luni
%

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)
A3

46 17,2 12,5 72,7 103,2 57,9 56,1

a) 47 2,6 4,5 173,1 30,0 17,5 58,3

b) 48 0,7 0,1 14,3 2,0 0,9 45,0

b1) cheltuieli privind consultanţa juridică 49 1,0 1,0

c) 50 0,5 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0

c1) cheltuieli de protocol, din care: 51

 - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările 
ulterioare 52

c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 53 0,5 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0

 -  tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, 
potrivit Legii  nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul 

pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit 
Legii nr.193/2006, cu  modificările ulterioare 55

 - ch.de promovare a produselor 56

d) 57

d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive 58

d2) ch. de sponsorizare a unităţilor de cult 59

d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale 60

d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea 61

e) 62 6,5 2,4 36,9 27,9 15,6 55,9

f) 63 0,7 0,1 14,3 3,3 0,7 21,2

64 0,7 0,1 14,3 3,3 0,7 21,2

65 0,7 0,1 14,3 3,3 0,7 21,2

66

g) 67 1,6 1,8 112,5 9,5 8,4 88,4

h) 68 0,1 0,7 700,0 3,0 3,7 123,3

i) 69 4,5 2,9 64,4 25,0 11,1 44,4

i1) cheltuieli de asigurare şi pază 70 0,2 0,1 50,0 0,8 0,6 75,0

i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de 
calcul 71 0,4 0,2 50,0 2,4 1,0 41,7

i3) cheltuieli cu pregătirea profesională 72 4,5 4,5

i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi 
necorporale, din care: 73

      -aferente bunurilor de natura domeniului public 74

i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale 75

i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de 
conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
109/2011 76 10,0 0,0

i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri
77

j) 78

79 2,6 2,0 76,9 15,0 13,5 90,0

a) 80

b)
81

c) 82

d) 83 2,5 2,5

e) 84

f) 85 0,1 2,0 2.000,0 12,5 13,5 108,0

86 332,8 277,3 83,3 1.833,7 1.573,8 85,8

C0 87 260,0 212,3 81,7 1.400,1 1.179,1 84,2

C1 88 191,9 175,0 91,2 1.147,6 1.068,6 93,1

89 157,6 140,6 89,2 945,6 882,0 93,3

90 34,3 34,4 100,3 202,0 186,6 92,4

91

C2 92 68,1 37,3 54,8 252,5 110,5 43,8

93 23,0 23,0

Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47 +Rd.48 
+Rd.50 +Rd.57 +Rd.62+ Rd.63 +Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din 

care: 
cheltuieli cu colaboratorii

cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:

cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din 
care:

Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:

cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane
cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:

     - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: 

              -interna

              -externa

cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii
cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate
alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:

alte cheltuieli

B  Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 
(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: 

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare  a resurselor minerale

ch. cu redevenţa pentru  concesionarea  bunurilor publice şi 
resursele minerale

ch. cu taxa de licenţă
ch. cu taxa de autorizare

ch. cu taxa de mediu

cheltuieli cu alte taxe şi impozite 
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87 +Rd.100 + Rd.104 + Rd.113), din 

care:

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)
Cheltuieli  cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

 a) salarii de bază
 b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază 
(conform CCM)

 c) alte bonificaţii (conform CCM)
Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: 

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
din care:
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Nr.Crt INDICATORI 
Nr. 

rd.

Programat 

iunie

Realizat 

iunie
%

Programat 

6 luni

Realizat     

6 luni
%

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările 
ulterioare; 94

 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 

193/2006, cu modificările ulterioare; 95

96 15,8 37,3 236,1 111,0 110,5 99,5

97

98

99 29,3 118,5 0,0

C3
100

101

102

103

C4

104 21,8 18,5 84,9 127,6 111,7 87,5

105 8,4 6,8 81,0 50,4 38,2 75,8

-componenta fixă 106 8,4 6,8 81,0 50,4 38,2 75,8

-componenta variabilă 107

108 8,4 8,4 100,0 50,4 50,2 99,6

-componenta fixă 109 8,4 8,4 100,0 50,4 50,2 99,6

-componenta variabilă 110

111 5,0 3,3 66,0 26,8 23,3 86,9

112

C5

113 51,0 46,5 91,2 306,0 283,0 92,5

114 33,5 30,6 91,3 201,5 186,6 92,6

115 1,5 1,4 93,3 9,0 8,3 92,2

116 12,8 11,7 91,4 77,1 71,3 92,5

117 2,7 2,4 88,9 15,8 14,4 91,1

118

119 0,5 0,4 80,0 2,6 2,4 92,3

120 9,8 17,6 179,6 63,1 69,8 110,6

a)
121 6,3 7,1

122 0,6

123 6,3 6,5

b) 124

c) 125

d) 126 0,0 1,2 1,6 2,0 125,0

e) 127 9,8 10,1 103,1 61,5 60,7 98,7

f) 
128

f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele 129

f1.1)
-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor 

130

f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat 130a

f2)
venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau 
pierderi de valoare , din care: 131

f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din 

care: 132

 - din participarea salariaţilor la profit 133

 - din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor 
circulante 134

 - venituri din alte provizioane 135

2 136 0,0 0,6 4,5 4,6 102,2

a) 137 0,0 0,6 4,5 4,6 102,2

a1) aferente creditelor pentru investiţii 138 0,0 0,6 4,5 4,6 102,2

a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 139

b) tichete de masă;
c) tichete de vacanţă;
d) ch. privind participarea  salariaţilor la profitul obtinut în anul 
precedent

e) alte cheltuieli conform CCM.

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:

a) ch. cu plăţile compensatorii   aferente disponibilizărilor de 
personal

b) ch. cu drepturile  salariale cuvenite în baza unor hotărâri 
judecătoreşti
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, 
privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de 

conducere si control, comisii si comitete 

(Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:

a) pentru directori/directorat

b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, 
din care:

c) pentru AGA şi cenzori
d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii
Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale 
şi alte obligaţii legale 
(Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care: 

a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale
b) ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj 
c) ch. privind  contribuţia la asigurări sociale  de  sănătate
d) ch. privind  contribuţiile la fondurile speciale aferente  
fondului de salarii
e) ch. privind  contribuţiia unităţii la schemele de pensii
f) cheltuieli privind alte contribuţii si fonduri speciale

D. Alte cheltuieli de exploatare 

(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:

cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care:

     - către bugetul general consolidat
     - către alţi creditori
cheltuieli privind activele imobilizate

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

alte cheltuieli

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane 
(Rd.129-Rd.131), din care:

Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care: 

cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:
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0 1 2 3 4 5 6 7

Nr.Crt INDICATORI 
Nr. 

rd.

Programat 

iunie

Realizat 

iunie
%

Programat 

6 luni

Realizat     

6 luni
%

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)
b)

140

b1) aferente creditelor pentru investiţii 141

b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 142

c) 143

3 144

III 145 0,7 14,6 2.085,7 30,7 81,6 265,8

venituri neimpozabile 146

cheltuieli nedeductibile fiscal 147 17,7 6,7 37,9 89,2 19,0 21,3

IV 148 0,1 3,5 3.125,0 4,9 14,4 293,2

149

1 150 260,0 212,3 81,7 1.400,1 1.179,1 84,2

2 151 191,9 175,0 91,2 1.147,6 1.068,6 93,1

3 Număr mediu de salariati 152 134 121 90,3 134 123 91,8

4 153 143 132 92,3 143 129 90,2

5 a) 154 1.432,1 1.446,3 101,0 1.427,4 1.448,0 101,4

b) 155 1.940,3 1.754,5 90,4 1.741,4 1.597,7 91,7

6 a) 156 2,9 2,8 95,2 16,4 15,5 94,5

VI 7 157

VII 8 158 311,0 311,0

- de la operatori cu capital majoritar de stat 159 209,9 209,9

- de la operatori cu capital privat 160 101,1 101,1

Stolojanu Ion

cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din 
care:

alte cheltuieli financiare

Director Executiv, Compartiment financiar-contabilitate,

Pop Gavrila Paunescu Liviu

Cheltuieli extraordinare

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)   (Rd.1-Rd.29)

IMPOZIT PE PROFIT

DATE DE FUNDAMENTARE

Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)

Plăţi restante
Creanţe restante, din care:

V

Cheltuieli cu salariile  (Rd.88)

Număr efectiv de personal 
Castigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza 

chelt cu salariile (Rd 151/Rd 152)/12*1000
Castigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza 

chelt de natura salariala (Rd 150-Rd 98)/Rd 152)/12*1000
Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal 

mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.152)
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S.C. MEDSERV MIN S.A. 

 

 

 

NOTA DE INFORMARE PRIVIND SITUA IAăECONOMICO-FINANCIAR ăăăăăăăăăăă                         

A SC MEDSERV MIN SA 

IN PERIOADA 01 .01 – 30.06.2015 

 
 ANALIZA ACTIVITATII S.C. MEDSERV MIN S.A. SI MODUL DE REALIZARE A 

INDICATORILOR ECONOMICO – FINANCIARI IN PERIOADA 01.01. -30.06.2015 

 

 
1. Prezentarea SC Medserv Min SA Tg-Jiu 

SC Medserv Min SA a fost constituită ca societate pe acţiuni, prin 

externalizarea activităţii medicale din cadrul fostei Compania Naţională a 

Lignitului Oltenia SA Tg-Jiu, prin actul constitutiv şi protocolul de desprindere              

menţionându-se că societatea va asigura servicii medicale de urgenţă şi control 

medical periodic (medicina muncii) pe bază de contracte de prestări servicii 

medicale.  

Capitalul iniţial subscris a fost în sumă de 150.000 lei din care 107.500 aport 

în natură (dotările existente la cabinetele medicale) şi 42.500 lei aport în numerar, 

Compania Naţională a Lignitului Oltenia având 97% din acţiuni, diferenţa 

aparţinând Sindicatelor miniere. 

În luna decembrie 2005, SNL Oltenia SA a majorat capitalul social al 

societăţii cu suma de 480.000 lei, sumă utilizată pentru achiziţionarea unui imobil 

situat în Calea Severinului nr. 38 A, necesar pentru sediul administrativ al 

societăţii şi spaţiu de producţie (cabinete medicale). 

Sediul social al societăţii este în Tg-Jiu, strada Calea Severinului nr. 38A, 

jud. Gorj. 

2 .Obiectul principal de activitate 

 Obiectul principal de activitate conform actului constitiv este „Sănătate şi 

asistenţă socială”, având codul CAEN 8690 „Alte activităţi referitoare la sănătatea 

umană”, acestea fiind: 
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8610        – Activităţi de asistenţă spitalicească; 

8621        – Activităţi de asistenţă medicală generală; 

8622        – Activităţi de asistenţă medicală specializată; 

8623        – Activităţi de asistenţă stomatologică; 

       Activităţi conexe  

       – activităţi de tehnică dentară;activităţi de laborator de analize medicale;   

 activităţi de fizica medicala; activităţi de fiziokinetoterapie; activităţi de    

psihologie medicală; activităţi de psihologia muncii şi organizaţională; activităţi 

de psihologie în transporturi; activităţi de psihologie educaţională; activităţi de 

transport medicalizat prespitalicesc; activităţide sociologie medicală; activităţi de 

logopedie; activităţi de sociologie medicală; activităţi de cultură fizică medicală; 

activităţi de optometrie medicală; optică medicală; activităţi de protezare 

ortopedică; activităţi de protezare auditivă; activităţi de toxicologie; activităţi de 

informatică medicală; activităţi de bioenergie; activităţi de consulting medical.   

 S.C. Medserv Min S.A. este constituită ca societate comercială pe acţiuni, 

având următoarea structură a acţionariatului: 

 

                                                                Nr.ă ac iuni    Valoare (lei)       

Procent(%) 

C.E. Oltenia SA                                      6.125      612.500        97,222 

Federaţia Naţională Mine Energie                  25               2.500          0,397 

Uniunea Sindicatelor Miniere Oltenia           25               2.500          0,397 

Sindicatul Minerul EMC Rovinari                 25               2.500          0,397 

Sindicatul Liber EMC Roşia                          25               2.500          0,397  

Sindicatul Liber cariera Roşiuţa                     13               1.300          0,206 

Sindicatul Liber cariera Lupoaia                   12               1.200          0,190 

Sindicatul Sal. SC Medserv Min SA             50               5.000          0,790 

 

TOTAL                                                 6.300            630.000         100,00 
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 3. PATRIMONIUL 

 

 
Patrimoniulăsociet iiălaădataădeă30.06.2015 esteăurm torul: 
 
 

 
                    ACTIV                                                               2.765.433 lei 
 

 IMOBILIZ RIăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă              1.166.995 lei 

 STOCURI                                                             40.753 lei 

 DISPONIBIL                                                       244.980 lei 

 CREAN EăăCLIENȚI                                       1.018.229 lei 

 ALTEăCREANȚE                                                406.094 lei 

 AJUSTARI DEPR DEB DIVERSI                      111.618 lei 

 

 

 
PASIV                                                             2.765.433 lei 
 

 CAPITAL SOCIAL                                          630.000 lei 

 REZERVE DIN REEVALUARE                      110.594 lei                                 

 ALTE REZERVE                                            868.822 lei  

 PROFIT  2015                                                  67.231 lei 

 PROVIZIOANE                                                 16.716 lei 

 DATORII PE TERMEN SCURT                   1.076.330 lei 

 REZ. REP. DIN CORECT. ER. CONTAB.               4.260 lei       

 

 

Cifra de afaceri                                                    1.894.611 lei 

Venituri Totale, din care:                                      1.913.737 lei 

   - venituri din exploatare                                     1.906.300 lei 

Cheltuieli totale, din care:                                     1.832.159 lei 

   - cheltuieli din exploatare                                   1.827.581 lei 

                 Profit brut                                                                   81.578 lei 

       Profit net                                                                    67.231 lei 
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4. ANALIZA DATORIILOR ŞIăCREAN ELOR 

 LA DATA DE  30.06.2015 

 

4.1. DATORII 

 

Datorii pe termen scurt si mediu – 1.076.330 lei 
 

În ceea ce priveşte principalele datorii pe termen scurt ale SC Medserv Min SA, ele 

se pot grupa în mai multe categorii: 

1.  datorii către furnizori; 
2. datorii către bugete; 
3. datorii către salariaţi; 
4. datorii leasing; 
5. alte datorii; 
6. Creditori diversi; 

           Lei  

Capitol datorie    30.06.2015  

1.Furnizori 46.994 
     din care restanţi: 0 

   - Furnizori facturi nesosite 4.543 
2.Bugete, din care: 109.937 
     Debite 102.937 
          din care restante:  

    Amenzi şi penalităţi BS 7.000 

3.Decontari cu personalul unitatii 88.391 

4.Datorii leasing 96.411 

5.Dividende 701.053 

6.Creditoriădiver i 33.544 

TOTAL 1.076.330 
 

Prezentarea în analitic a datoriilor la Bugetul consolidat al statului: 
 
 

curente restante

1 CAS 15,8 % 30,582 0 0 30,582

2 CAS 10,5% 20,318 0 0 20,318

3 Sanatate 5,2% 10,064 0 0 10,064

4 Sanatate 5,5% 10,544 0 0 10,544

5 Accid. si boli prof 0,214% 390 0 0 390

6 Fond de garantare 0,25% 455 0 0 455

7 Somaj 0,5% unitate 909 0 0 909

8 Somaj 0,5% salariati 914 0 0 914

9 Impozit salarii 23,931 0 0 23,931

10 Impozit pe dividende 440 440

11 Impozit pe profit 3,478 0 0 3,478

12 Fond handicapati 912 0 0 912

13 Amenzi si penalitati BS 0 7,000 7,000

14 concedii medicale 0.85% 0 0 0

102,937 0 7,000 109,937

Total

Total

Debite
Denumire obligatie bugetara

Nr.

crt.

Amenzi si 

penal
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Debitele curente reprezintă obligaţiile bugetare aferente lunii iunie 2015. 

Datoriile cu furnizori  sunt prezentate astfel : 
Furnizori (4011)                                                                                37.574,45 lei 
Furnizori facturi nesosite (408)                                                           4.543,00 lei 
Furnizori din imobilizari (4041)                                                          4.876,42 lei 
Total furnizori                 46.993,87 lei                        

 

4.2. CREANTE 

 
Principalele creanţe ale SC Medserv Min SA, se grupează astfel: 

1. clienţi; 
2. clienti facturi de intocmit 

          3. alte creanţe.     
4. Ajustari depr creante debitori diversi  
           

Capitolăcrean e 30.06.2015 

Clien iă- din care: 948.667 

     CE Oltenia SA 780.615 
          dinăcareărestan i: 119.452 

     Diversi  168.052 
        dinăcareărestan i: 45.812 

Clienti facturi de intocmit 69.562 

Alte creante, din care: 406.094 

- Debitori diversi 212.717 
          dinăcareărestan i 102.187 

- Creante fond asigur. sanatate 9.369 

- Creante cu personalul 38.275 

- Creante imobilizate (garantii) 127.566 
                            din care restante: 43.518 

- Decont. in curs de clarificare 18.000 

-Furnizori debitori 167 

Ajustari depr creante deb diversi -111.618 

TOTAL 1.312.705 
 
 

4.2.1 Crean eleăclien i (contul 411) sunt prezentate astfel:   

Clienti debite (4111) CE Oltenia SA                    780.615,00 lei 

Clienti debite diversi (4112)                                 168.052,00 lei, din care restanți: 

 ACS Autocorex                       1.405,96 lei 

 Anima Speciality Medical                                 330 ,00 lei 

 CET Govora SA                                              9.461,15 lei 

 CS Pandurii Tg-Jiu                                       31.114,72 lei 

 CS Energia Tg-Jiu                                 3.500,00 lei 
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  4.2.2.Clien iă facturiă deă întocmită înă sum ă deă 69.562,00 lei, sunt 

reprezentate de facturile în care prestațiile medicale efectuate la beneficiari au fost 

realizate în luna iunie, dar fiind facturate în luna iulie 2015. 

Total conturi clienti                                                                       1.018.229 lei 

4.2.3 Alteăcrean e, din care:                                                 406.094  lei 

 ″Debitori diversi″ - cont 461 in suma de 212.717 lei sunt cuprinse : 

          - raspundere materiala pentru medicamente Tonea             =    16.716 lei 

- Olaru Ovidiu - BEJ Tranca                                               =     45.731 lei  

- Viaşu Dan  -  indemnizaţii negociere CCM 2013             =       2.288 lei 

- Viaşu Dan  -  amenzi primite de societate                      =       5.800 lei 

- UEF Motru                                                                        =     37.452 lei 

- Mogoe Valentin - tichete masa, prime vacanta                 =       5.294 lei 

- Mogoe Valentin -SLP – uri                                                =       2.611 lei 

- Mogoe Valentin - indicatori performanta                          =     14.176 lei 

- Mogoe Valentin - Săcelu - asistenți                                   =       7.182 lei 

- Mogoe Valentin - Ambulanță Săcelu                                 =       2.711 lei 

- Mogoe Valentin - Ploștina și Lupoaia                               =      11.300 lei 

- Iacobescu Marcel - Curtea de Conturi                               =      25.587 lei 

- Zamfirescu Adrian - Curtea de Conturi                             =      35.870 lei 

 Conturile 267, 4282, 4316, 473,409                                   =    193.377 lei   

- cont 267   - garanții de bună execuție                                =    127.566 lei 

- cont 4282 - Bălan Speranța - Curtea de Conturi                =      38.275 lei;                         

- cont 4316 - concedii medicale suportate de FNUASS       =       9.369 lei; 

- cont 473   - decontări în curs de clarificare                        =     18.000 lei. 

- cont 409 - furnizori debitori pentru stocuri                       =          167 lei 

În cazul garanțiilor de bună execuție″ suma de 127.566 lei este compusă din: 

- 122.312 lei a fost reținută de acționarul majoritar CE Oltenia SA, conform  

contractelor  încheiate, din care 43.518 sunt restante și sunt aferente contractelor 

finalizate până la data de 31.12.2014. 

- 5.254 lei a fost reținută de CET Govora conform contractului încheiat.  
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La poziţia ″decontări în curs de clarificare″ (vezi anexa 1.2) suma de 18.000 lei 

este formată din: 

  - amenzi control ANAF      = 18.000 lei; 

- suma de 167 de lei reprezentă plata în avans pentru emitere certificat 

digital semnătură electronică; 

  4.2.4 Ajustari depreciere creante debitori diver i, înăsum ădeă111.618 lei; 

               TOTALăCREAN E                                                                   1.312.705,00 lei 

 

 

5.ăANALIZAăCONTULUIă117ă″Rezultatul reportat ″ 

 
La data de 30.04.2015, soldul contului 117 ″Rezultatul reportat″ era format 

din: 
 1171 ″Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea 

neacoperita″ în sumă de 197.643,90 lei a fost repartizată în luna mai 2015 conform 

notei de bilant nr.3 ″Repartizarea profitului″astfel: 

- Dividende = 98.822 lei; 

- Rezerve pentru surse proprii de finanțare = 98.822 lei; 

La data de 30.06.2015 contul 1171 nu prezintă sold. 

 1174 ″Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile″  la data 

de 30.04.2015 prezintă sold creditor în sumă de 54.776,19 lei care se compune 

astfel: 

 In creditul contului sunt înregistrate: 

                -  prime negociere CCM 2012 în sumă de 10.500 lei; 

                 - venituri calculate pentru SC Ambuforce SRL în sumă de  49.909,19 lei; 

 In debitul contului sunt înregistrate: 

      - dobanzi și penalități calculate de ANAF în anul 2013 pentru anii                    

2011 -2012  în sumă de 4.227 lei pentru dividende neachitate acționarilor până la 

data de 08.11.2013; 

       - impozit pe profit, dobânzi și penalități calculate de ANAF în anul 2013 

pentru prime de negociere la CCM din decembrie 2012 în sumă de 1.406 lei; 

La data de 30.06.2015 contul 1174 prezintă un sold debitor în sumă de             

4.260,04 lei, după cum urmează: 
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 Conform Procesului Verbal de conciliere cu SC Ambuforce SRL și 

ordonanței de clasare în Dosarul 4212/P/2013 s-a ștornat suma de 31.785,23 lei din 

creditul contului 1174, astfel: 

 -  pentru impozit pe profit, dobanzi și penalități calculate de ANAF în anul 

2013 pentru anii 2011-2013 pentru SC Ambuforce SRL suma de 11.055 lei; 

 - pentru garanții de bună execuție reținute pentru SC Ambuforce SRL 

pentru anii 2011-2013 în sumă de 20.730,23 lei; 

Menționăm că aceste sume au fost înregistrate anticipat în contul 473. 

 dobanzi și penalități calculate de ANAF în anul 2015 pentru anii 2011 

și 2012  în sumă de 27.251 lei pentru dividende neachitate acționarilor până la 

data de 07.05.2015; 

Fapt pentru care soldul contului 1174″Rezultatul reportat provenit din 

corectarea erorilor contabile″ a devenit sold debitor în sumă de 4.260,04 lei: 

54.776,19 lei – 31.785,23 lei – 27.251 = - 4.260,04 lei 

Analiza contului 1174 este prezentata si anexa nr. 1.1.  

 

6. M SURILEăINTREPRINSEăDE CONDUCEREA SOCIET IIăPENTRUăRECUPERAREA   

CREAN ELORăDINăCONTULăDEBITORIăDIVER Iă IăAăALTORăCREAN EăRESTANTE 

 

6.1. Pentru creanțele aferente contului 461 ″debitori diverși″ ce sunt 

detaliate mai sus, s-au formulat acțiuni în instanță pentru recuperarea debitelor 

conform notei de informare întocmite de compartimentul juridic. 

6.2. Pentru creanțele ce trebuie recuperate de la diverși clienți, unitatea a 

recuperat suma de 1.008 lei de la SC Autocorex urmând ca în perioada următoare să se 

facă notificare pentru recuperarea sumei de 1.405,96 lei.  

În urma solicitărilor făcute de conducerea societății, Clubul Sportiv Pandurii                  

Tg-Jiu a achitat la sfârșitul lunii iunie și pe parcursul lunii iulie 2015 în contul societății 

noastre suma de 25.000 lei, rămânând de achitat suma de 14.512,91 lei. 

La CET Govora creanțele restante sunt în sumă de 9.461,15 lei, conducerea societății 

facând demersuri pentru recuperarea lor. 

La Clubul Sportiv Energia Tg-Jiu s-au recuperat în luna mai 2015 creanțe în sumă 

de 3.500 lei, mai având de recuperat suma de 5.950 lei. 
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 6.3. Societatea înregistrează la 30.06.2015 creanțe restante clienți în 

sumă de 119.451,47 lei, conducerea făcând demersuri pentru solicitarea acestora 

prin adrese trimise la beneficiarul CE Oltenia SA. 

 6.4. Pentru creanțele imobilizate restante în sumă de 43.518,16 lei 

reprezentând garanții de bună execuție reținute până la sfârșitul anului 2014 de 

acționarul majoritar C.E. Oltenia SA, ce sunt aferente contractelor ce s-au finalizat 

la data de 31.12.2014, s-au întocmit adrese către CE Oltenia SA pentru restituirea 

acestora. 

 
7.CALCULUL PRINCIPALILOR INDICATORI  

ECONOMICO-FINANCIARI LA DATA DE 30.06.2015 

 
CALCULUL PRINCIPALILOR INDICATORI 

Din balanţa de verificare incheiată la 30.06.2015 rezultă urmatorii indicatori 

financiari: 

1. Indicatori de lichiditate  

    1.1.ăIndicatorulălichidit iiăcurenteă(ILC) 

          ori
curenteDatorii

curenteActive
ILC 49,1

330.076.1

438.598.1

.

.
2015               

            - valoarea recomandată acceptabilă - în jurul valorii de 2;  

           - oferă garanţia acoperirii datoriilor curente din activele curente. 

    1.2.ăIndicatorulălichidit iiăimediateă(ILIă)ă– indicatorul test acid 

45,1
330.076.1

753.40438.598.1

.

.
2015 







curenteDatorii

stocuricurenteActive
ILI ori 

Cu cât valoarea este mai mare decât 1, cu atât situaţia societăţii este mai bună.  

2. Indicatorii de risc 

 

 - Indicatorul gradului de îndatorare (IGI) 

      0100
387.672.1

0
100

.

.
2015  xx

propriuCapital

imprumutatCapital
IGI  

     - Indicatorul privind acoperirea dobânzilor (IADb) – determină de câte ori 

societatea poate achita cheltuielile cu dobânda. Cu cât valoarea indicatorului este 

mai mică, cu atât poziţia societăţii este considerată mai riscantă. 
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882.1100
578.4

156.86
100

..

.....int.Pr
2015  xx

dobandacucheltuieli

profitpeiimpozitulusiplatiieainaofit
IGI

 

 
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)  furnizează informaţii cu 

privire la:  

     - Vitezaădeărota ieăaădebitelorăclien iă(VRdc)ă 

       zilezilexzilexNr
afaceridecifra

clientimediuSold
VRdc 14,73181

611.894.1

595.765
.

..

..
2015    

 

 Viteza de rotaţie a debitelor clienţi calculează eficacitatea intreprinderii în 

colectarea creanţelor sale. Exprimă numărul de zile până la data la care debitorii îşi 

achită datoriile către entitate.  

O valoare în creştere a indicatorului poate indica probleme legate de 

controlul creditului acordat clienţilor şi, în consecinţă, creanţe mai greu de încasat 

(clienţi rău platnici).  
 

      - Vitezaădeărota ieăaăcreditelorăfurnizoriă(VRcf)ă 
 

       zilezilexzilexNr
afaceridecifra

furnizorimediuSold
VRcf 85,5181

611.894.1

268.61
.

..

..
2015   

     Viteza de rotaţie a creditelor - furnizor - aproximează numărul de zile de 

creditare pe care entitatea îl obţine de la furnizorii săi. În mod ideal ar trebui să 

includă doar creditorii comerciali.  
 
      - Vitezaădeărota ieăaăimobiliz rilorăcorporaleă(VRic) - evaluează eficacitatea 

managementului imobilizărilor corporale prin examinarea valorii cifrei de afaceri 

generate de o anumită cantitate de imobilizări corporale; 

 

        zile
corporaleiimobilizar

afacerideCifra
VRic 66,1

443.140.1

611.894.1

.

..
2015   

 
      - Vitezaădeărota ieăaăactivelorătotaleă(VRat) 
 

        zile
activetotal

afacerideCifra
VRot 69,0

433.765.2

611.894.1

.

..
2015   
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 4. Indicatori de profitabilitate - exprimă eficienţa entităţii în realizarea de profit 

din resursele disponibile: 

     a) Rentabilitatea capitalului angajat (RCa) 

%15,5100
387.672.1

156.86
100

.

......int.Pr
2015  xx

angajatCapital

profitpeiimpozitulusidobanziiplatiieainaofit
RCa

 
      b)ăMarjaăbrut ădinăvânz riă(MBvz) 

        %31,4100
611.894.1

578.81
100

..

...Pr
2015  xx

afacerideCifra

vanzaridinbrutofit
MBvz  

 
 

8. CHELTUIELI CONTRACT DE MANDAT 

Cu privire la cheltuielile aferente contractului de mandat și a Consiliului de 

Administrație pentru 6 luni, sunt prezentate detaliat astfel: 

 Cheltuieli director  în sumă de 38.221 lei și obligații bugetare de 8.837 lei: 

- pentru Milosteanu Gheorghe pe perioada 01.01.-22.03.2015 

indemnizația conform contractului de mandat este în sumă de 15.900 lei și obligații 

bugetare în sumă de 4.132 lei; 

- pentru Pop Gavrilă pe perioada 23.03.-30.06.2015 indemnizația 

conform contractului de mandat este în sumă de 22.321 lei și obligații bugetare în                  

sumă de 4.705 lei; 

 Cheltuieli indemnizații Consiliului de Administrație aferente perioadei                 

01.01-30.06.2015 în sumă de 50.200 lei și obligații bugetare 11.415 lei; 

 Cheltuieli indemnizații AGA, cenzori și secretar CA în sumă de                   

23.300 lei și obligații bugetare în sumă de 5.489 lei. 

 
9.ăJUSTIFICAREăNEREALIZ RIăVENITURI 

 În BVC aprobat 2015 au fost prevăzute în primul semestru venituri în sumă 

de 2.198,7 mii lei,  din care au fost realizate 87 %, adică 1.913,7 mii lei, mai puțin 

cu 285 mii lei. 

Cauzele nerealizării acestor venituri sunt prezentate mai jos, după cum urmează: 
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 Nerealizarea veniturilor din serviciile medicale de urgență prestate pentru 

cabinetele și punctele sanitare cu asistenți și medic de intreprindere în sumă de 

172.262 lei ca urmare: 

-  a întreruperilor de activitate ale principalului beneficiar C.E. Oltenia SA din 

timpul sărbătorilor Pascale; 

- a pierderilor din prestațiile pe cabinet datorită lipsei medicilor, aceștia 

aflându-se în concediu de odihnă sau concediu medical; 

- pierderea a 60.021 lei (20.007 lei/lună x 3 luni) ce reprezintă tarif prevăzut 

în contractul nr.7/2015 cu CRPFM Sacelu din cadrul CE Oltenia SA datorită 

faptului că stațiunea a fost deschisă începând cu luna iulie 2015. 

 Nerealizarea veniturilor din serviciile medicale de urgență prespitalicească și 

transport sanitar în sumă de 130.675 lei datorită: 

- întreruperilor de activitate al beneficiarului C.E. Oltenia SA din timpul 

sărbătorilor Pascale: 

- lipsei unei ambulanțe din partea societății, ambulanță ce a fost solicitată prin 

contractul nr.7/2015 încheiat cu beneficiarul C.E. Oltenia S.A., societatea 

înregistrând o pierdere lunară de venituri de 19.272,50 lei până în luna aprilie 2015 

când UMC Berbești a fost externalizată și preluată de către CET Govora,                   

SC Medserv Min SA încheind un contract pe o perioadă de 4 luni de zile cu 

aceleași tarife exceptând serviciile de transport sanitar ce s-au încheiat cu                  

8.030 lei/lună timp de 2 luni. 

 S-au realizat în plus față de BVC aprobat 2015 venituri în sumă de                  

17.906 lei, după cum urmează: 

- venituri din examinari în sumă de 13.779 lei; 

-  alte venituri în sumă de 4.127 lei  

Detalierea nerealizării veniturilor este prezentată în anexa nr.1.3 

 
DIRECTOR EXECUTIV,                                     COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE  

        POP GAVRIL                                                                 P UNESCUăLIVIU   

                                                                                                          INTOCMIT, 

                   STOLOJANU ION 



SC MEDSERV MIN SA Anexa 1

Nr. 

crt

Firma/nume 

prenume persoana

Contul 

contabil 

debitor in 

care este 

inreg suma

Creanta totala 

inregistrata, din 

care:

Creanta in 

termen

Creanta 

restanta

Ajustare 

constituita

Creante 

restante 

pentru care 

nu s-a 

constituit 

ajustare

Masuri intreprinse de unitate pentru 

recuperarea creantelor restante*

OBSERVATII

0 1 2 3=4+5 4 5 6 7=5-6 8 9

1 S. C.E.Oltenia SA 267         122.311,90          78.793,74       43.518,16       43.518,16 Adresa solicitare  nr. 25989  /21.07.2015 

inregistrata la CE Oltenia SA 

2 CET Govora SA 267             5.253,96            5.253,96 0 0
Se vor restitui dupa incetarea contractului

3         127.565,86          84.047,70       43.518,16 0       43.518,16 

S. C.E.Oltenia SA 4111         780.613,98        661.162,51     119.451,47    119.451,47 Lunar, conducerea executiva solicita   debitele  

curente si restante prin adrese emise catre 

beneficiarul CE Oltenia SA; Adresa nr. 

2599/20.05.2015;                                                        

Adresa nr. 3474/13.07.2015;
    119.451,47    119.451,47 

5 CET Govora SA 4112         109.286,48          99.825,33          9.461,15         9.461,15 Conducerea executiva a facut demersuri 

purtand discutii verbale cu conducerea CET 

Govora obtinand promisiunea ca in perioada 

urmatoare se vor face plati.

6 ACS Autocorex 4112             1.405,96          1.405,96         1.405,96 in urma somatiei cu nr. 1427 / 05.03.2015 a 

fost recuperat debitul aferent facturii lunii 

iunie 2013 in suma de 1.008 lei, urmand ca in 

perioada urmatoare sa se demersuri si pentru 

cealalta suma restanta.

7 Anima Speciality 

Medical

4112             7.878,00            7.548,00             330,00            330,00 Conducerea executiva a purtat discutii pentru 

recuperarea debitului cu conducerea societatii 

Anima, aceasta facand promisiunea ca plata va 

fi efectuata impreuna cu factura aferenta lunii 

iunie 2015.

8 CS Pandurii Tg-Jiu 4112           39.512,91            8.398,19       31.114,72       31.114,72 Conducerea societatii a notificat Clubul 

Pandurii Tg-Jiu cu adresa nr. 2478 / 

12.05.2015, aceasta virand in luna iulie in 

contul societatii suma de 25.000 lei, urmand 

ca in perioada viitoare sa se faca notificari si 

pentru debitul ramas.

Situatia creantelor SC Medservmin SA la data de 30.06.2015

Total cont 267

Total cont 4111
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Nr. 

crt

Firma/nume 

prenume persoana

Contul 

contabil 

debitor in 

care este 

inreg suma

Creanta totala 

inregistrata, din 

care:

Creanta in 

termen

Creanta 

restanta

Ajustare 

constituita

Creante 

restante 

pentru care 

nu s-a 

constituit 

ajustare

Masuri intreprinse de unitate pentru 

recuperarea creantelor restante*

OBSERVATII

9 CS Energia Tg-Jiu 4112             5.950,00            2.450,00          3.500,00         3.500,00 Conducerea executiva a societatii a purtat 

discutii pentru recuperarea sumelor restante, 

in urma solicitarii Clubul Energia Tg-Jiu a virat 

in luna mai in contul societatii suma de 3.500 

lei, urmand ca in perioada viitoare sa se faca 

notificari pentru recuperarea debitului ramas 

(5.950 lei). 

10 Collini Lavori 4112                235,00                235,00 Debite curente-suma incasata la data de 

31.07.2015

11 Liceul cu program 

sportiv

4112             1.123,05            1.123,05 
Debite curente

12 Primaria Tg-jiu 4112             2.660,80            2.660,80 Debite curente-suma incasata la data de 

09.07.2015
13         168.052,20        122.240,37       45.811,83 0 45.811,83

14 Clienti facturi de 

intocmit

418           69.562,29          69.562,29 facturi intocmite in luna iulie, prestatie 

efectuata in luna iunie pentru exploatarile  

UMC Jilt Sud, UMC Jilt Nord si UMC Pesteana

15           69.562,29          69.562,29 0 0 0

16 UEF Motru - 

debitori diversi

461           37.452,19       37.452,19       37.452,19 Sentinta nr. 9361/2013 in Dosarul                            

nr. 12763/318/2013                                                 

Adresa Executor Judecatoresc nr. 792 / 

03.03.2014.

alte creante 

debitori diversi        

din care:        

461         175.264,75        110.530,15       64.734,60       73.342,47 -8.607,87

Tonea H           16.716,00       16.716,00 16.716,00 D 3728/95/2010 decizie definitiva 2843/25.03.2015 aflata 

in executare la BEJ Enea Marin in dosar 

340/E/2013
Olaru O           45.730,60       45.730,60 45.730,60 D 9464/215/2015 judecata la fond termen 28.08.2015

Viasu D             2.288,00          2.288,00         2.288,00 D 1034/25/2014 sentinta obliga paratul la restituirea sumei 

de 1052 lei

Viasu D             5.800,00            5.800,00         5.800,00 -5.800,00 D 5041/95/2014 sentinta respinge actiunea SC MEDSERV 

MIN SA ca fiind prescrisa

Mogoe V           16.786,67          16.786,67         1.678,67 -1.678,67 D 1973/318/2015 termen 02.09.2015

Total cont 4112

Total cont 418
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Nr. 

crt

Firma/nume 

prenume persoana

Contul 

contabil 

debitor in 

care este 

inreg suma

Creanta totala 

inregistrata, din 

care:

Creanta in 

termen

Creanta 

restanta

Ajustare 

constituita

Creante 

restante 

pentru care 

nu s-a 

constituit 

ajustare

Masuri intreprinse de unitate pentru 

recuperarea creantelor restante*

OBSERVATII

Mogoe V             2.711,00            2.711,00            271,00 -271,00 D 1846/318/2015 solutie- declina competenta de solutionare 

in favoare Trib.Gorj

Mogoe V             7.182,00            7.182,00            718,00 -718,00 D 1847/318/2015 solutie- declina competenta de solutionare 

in favoare Trib.Gorj

Mogoe V           11.300,25          11.300,25         1.130,25 -1.130,25 D  3725/95/2015 termen 09.09.2015

Mogoe V             5.293,68            5.293,68 0,00 D 9719/95/2014 termen 02.09.2015

Iacobescu M           25.586,97          25.586,97       25.586,97 -25.586,97 D 6069/95/2014 se admite exceptia dreptului material la 

actiune

Zamfirescu A           35.869,58          35.869,58       35.869,58 -35.869,58 D 6069/95/2014 instanta a dispus disjungerea in ceea ce 

priveste pretentiile paratului

18         212.716,94        110.530,15     102.186,79       73.342,47 28.844,32

19 alte creante cu 

personalul

4282           38.275,03          38.275,03       38.275,03 -38.275,03 Actiune in instanta aflata pe rol - Balan 

Speranta 

20           38.275,03          38.275,03 0       38.275,03 -38.275,03

21 Concedii medicale 

suportate de 

FNUASS

4316             9.369,00            9.369,00 Depunere situatii lunare privind sumele de 

recuperat de la FNUASS

22             9.369,00            9.369,00 0 0 0

23 Furnizori debitori pt 

stocuri

409                167,14                167,14 plata in avans emitere certificat digital 

compensata in luna iulie 2015.

24                167,14                167,14 0 0 0

25 Decontari in curs de 

clarificare

473           18.000,00          18.000,00  pentru suma de 10.000 lei amenda ANAF-

plangere prealabila inregistrata sub nr. 

3500/14.07.2015; pentru suma de 1.000 lei-

amenda ANAF-plangere prealabila inreg sub 

acelasi nr 3500/14.07.2015; pentru suma de 

7.000 lei-amenda ANAF -plangere 

contraventionala in Dosarul nr. 155 / 318 / 

2015.
26           18.000,00          18.000,00 0 0 0

27     1.424.322,44    1.113.354,19     310.968,25    111.617,50 199.350,75

* NOTA: Pt poz 17- Tonea H pentru suma de 16.716 lei s-a constituit provizioane ce sunt inregistrate in contul 1511

Director Executiv, Comp. financiar - cotabilitate, Intocmit,

Pop Gavrila Paunescu Liviu Stolojanu Ion

Total cont 473

Total general

Total cont 461

Total cont 4282

Total cont 4316

Total cont 409



SC MEDSERV MIN SA Anexa 1.1.

Data efectuarii 

inregistrarii 

contabile

Nr. si data document pe 

baza caruia s-a efectuat 

inregistrarea contabila

Articol contabil Explicatii
sume 

debitoare

sume 

creditoare

0 1 2 3 4 5

31.05.2015 NC 12/31.05.2015 1174=441

s-a stornat NC 5 /31.12.2013 - impozit pe profit, 

calculat de ANAF ptr. Ambuforce SRL. (473=441 cu 

suma de 8.753 lei) conform ordinului 4212/P/2013 a 

Parchetului si Procesului Verbal al Cenzorilor incheiat 

in data de 13.03.2015.

8.753,00

31.05.2015 NC 12/31.05.2015 1174=44813

s-a stornat NC 5 /31.12.2013 - maj si dobanzi 

calculate de ANAF ptr. Ambuforce SRL. (473=44813 

cu suma de 2.302 lei) conform ordinului 

4212/P/2013 a Parchetului si Procesului Verbal al 

Cenzorilor incheiat in data de 13.03.2015.

2.302,00

30.06.2015 NC 12/30.06.2015 473=1174

Valorificare ordonanta Parchetului Tg-Jiu in Dosarul 

nr. 4212/P/2013 din data de 03.03.2015 si Procesului 

Verbal de conciliere incheiat intre SC Medserv Min 

SA si SC Ambuforce SRL incheiat in aprilie 2015.

-10.730,23

30.06.2015 NC 12/30.06.2015 473=1174

Valorificare ordonanta Parchetului Tg-Jiu in Dosarul 

nr. 4212/P/2013 din data de 03.03.2015 si Procesului 

Verbal de conciliere incheiat intre SC Medserv Min 

SA si SC Ambuforce SRL incheiat in aprilie 2015.

-10.000,00

30.06.2015 NC 14/30.06.2015 1174=462
calcul dobanzi pentru nevirarea dividendelor pentru 

anii 2011-2012
27.251,00

38.306,00 -20.730,23

Director Executiv,

Pop Gavrila

Total rulaje cont 1174 pentru perioada 01,01-30,06,2015

RULAJUL CONTULUI 1174 ″Rezultatul reportat provenit din ore tarea erorilor onta ile″ in perioada . .- . .

Intocmit

Stolojanu Ion

Compartiment fin-contabilitate,

Paunescu Liviu



SC MEDSERV MIN SA Anexa 1.2.

Data efectuarii 

inregistrarii 

contabile

Nr. si data document pe 

baza caruia s-a efectuat 

inregistrarea contabila

Articol 

contabil
Explicatii

sume 

debitoare

sume 

creditoare

0 1 2 3 4 5

23.04.2015 NC 09/30.04.2015 1671=473

Prin ordonanta de clasare in Dosarul 4212/P/2013 SC Ambuforce SRL 

a fost de acord sa storneze suma de 33.978,24 lei din datoria pe care 

SC Medserv Min SA o are de achitat.

 33.978,24 

31.05.2015 NC 12/31.05.2015 473=441

s-a stornat NC 5 /31.12.2013 - impozit pe profit, calculat de ANAF ptr. 

Ambuforce SRL. (473=441 cu suma de 8.753 lei) conform ordinului 

4212/P/2013 a Parchetului Tg-Jiu si Procesului Verbal al Cenzorilor 

incheiat in data de 13.03.2015 si s-a corectat prin 1174 (1174=441).

-8.753,00

31.05.2015 NC 12/31.05.2015 473=44813

s-a stornat NC 5 /31.12.2013 - maj si dobanzi calculate de ANAF ptr. 

Ambuforce SRL. (473=44813 cu suma de 2.302 lei) conform ordinului 

4212/P/2013 a Parchetului si Procesului Verbal al Cenzorilor incheiat 

in data de 13.03.2015si s-a corectat prin 1174 (1174=441).

-2.302,00

31.05.2015 NC 13/31.05.2015 473=44819
Amenda ANAF conform Procesului Verbal nr. 74851/18.12.2014 si 

raportului nr.3025/15.01.2015 al Inspectiei ec-financiare
7.000,00

31.05.2015 NC 13/31.05.2015 473=44819
Amenda ANAF conform Procesului Verbal nr. 201251/28.05.2015 si 

raportului nr.3270/09.06.2015 al Inspectiei ec-financiare
1.000,00

30.06.2015 NC 12/30.06.2015 473=1174

Valorificare ordonanta Parchetului Tg-Jiu in Dosarul nr. 4212/P/2013 

din data de 03.03.2015 si Procesului Verbal de conciliere incheiat 

intre SC Medserv Min SA si SC Ambuforce SRL incheiat in aprilie 2015.

-10.730,23

30.06.2015 NC 12/30.06.2015 473=1174

Valorificare ordonanta Parchetului Tg-Jiu in Dosarul nr. 4212/P/2013 

din data de 03.03.2015 si Procesului Verbal de conciliere incheiat 

intre SC Medserv Min SA si SC Ambuforce SRL incheiat in aprilie 2015.

-10.000,00

-23.785,23 33.978,24

Director Executiv, Comp fin-contabilitate,

Pop Gavrila Paunescu Liviu

Total rulaje cont 473 pentru perioada 01,01-30,06,2015

RULAJUL CONTULUI 473 ″Decontari in curs de clarificare″ in perioada . .- . .

Stolojanu Ion

Intocmit,



SC MEDSERV MIN SA

Anexa 1.3.

urgenta ambulanta examinari urgenta ambulanta examinari urgenta ambulanta examinari

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Rovinari 518.325 115.635 61.000 472.381 93.698 61.168 -45.944 -21.937 168 -67.713

2 Motru 325.518 115.635 80.000 284.270 63.996 109.844 -41.248 -51.639 29.844 -63.043

3 Mehedinti 86.180 0 17.740 86.180 17.740 0 0 0 0

4 Berbesti 203.573 115.635 27.400 95.990 30.668 44.572 -107.583 -84.967 17.172 -175.378

5 Jilt 253.898 71.350 0 233.475 69.200 0 -20.423 -2.150 0 -22.573

6 Sacelu 60.021 0 -60.021 -60.021

7 SE Isalnita 0 0 29.348 29.348 0 0 0 0

8 CEO-executiv 12.328 20.184 12.328 4.674 0 0 -15.510 -15.510

9 Diversi, din care: 14.474 6.734 48.792 117.431 36.752 30.897 102.957 30.018 -17.895 115.080

10 Govora-Berbesti 0 0 102.860 11.680 102.860 11.680 0 114.540

11 Altii 14.474 6.734 48.792 14.571 25.072 30.897 97 18.338 -17.895 540

12 Total 1.474.317 424.989 284.464 1.302.055 294.314 298.243 -172.262 -130.675 13.779 -289.158

13 Alte venituri 4.127,00

-285.031,00

Intocmit,

Stolojanu Ion

Nr crt zona

SITUATIA NEREALIZARII VENITURILOR LA DATA DE 30.06.2015

Total nerealizari venituri

Total
planificat realizat diferenta

15.000,00 19.127,00 4.127,00




	2 .Obiectul principal de activitate

