
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
                                                                                                         PROIECT 
 

       HOTĂRÂREA NR.____ 
privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să 
voteze ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania 

de Apă „Oltenia” S.A., din data de 11.05.2020 
 
 

           Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sedinţa ordinară din data de 
30.04.2020. 
           Având în vedere referatul de aprobare nr.56814/2020, raportul nr.60094/2020 al 
Direcţiei Economico-Financiară și raportul de avizare nr.60103/2020 al Direcției 
Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, prin care se propune 
mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze ordinea 
de zi în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” 
S.A., din data de 11.05.2020; 

În conformitate cu prevederile art.125, alin.1 și 2 din Legea societăților nr.31/1990, 
republicată, cu modificările ulterioare, art.28 alin.4 din Legea Contabilității nr.82/1991, 
modificată și completată, Ordinului  Ministrului Finanţelor Publice nr.1802/2014 pentru 
aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi 
situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare, Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal şi Ordonanţei Guvernului nr.64/2001 privind  
repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile 
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome,  cu 
modificările ulterioare; 

                  În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.132, art.139 alin.3 lit.a, 
art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ; 
                                                         HOTĂRĂŞTE: 
 

  Art.1. Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului                        
Craiova-dna.Creţu Cristina Mădălina, să voteze în Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor  S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 11.05.2020, ora 
12,00, următoarea ordinea de zi: 
a. aprobarea Bilanţului contabil, a Contului de profit şi pierdere al Companiei de 

Apă „Oltenia” S.A. pentru anul 2019; 
b. aprobarea raportului administratorilor Companiei de Apă „Oltenia” S.A. pentru 

anul 2019; 
c.  aprobarea Raportului auditorului independent; 
d. aprobarea repartizării profitului net al Companiei de Apă „Oltenia” S.A. pentru 

anul 2019 şi a rezultatului reportat. 
Art.2. În situaţia în care reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova nu 

poate participa la lucrările Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.C. 
Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 11.05.2020, se mandatează 
dl.Glăvan Alin, în calitate de membru supleant, să voteze ordinea de zi prevăzută 
la art.1 din prezenta hotărâre. 



 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, S.C. Compania de 
Apă „Oltenia” S.A., dna. Creţu Cristina Mădălina și dl.Alin Glăvan vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 

 
                  INIŢIATOR,  AVIZAT, 

                  PRIMAR,   SECRETAR GENERAL, 
    Mihail GENOIU    Nicoleta MIULESCU 

 
 
 

  
  

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                             
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ                                                         
NR. 56814/03.04.2020   
                              Se aprobă, 
                      PRIMAR, 

         Mihail Genoiu 
 

                                                        

REFERAT DE APROBARE  

privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova – D-na 

Creţu Cristina Mădălina de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală a Acţionarilor  

Companiei de Apă Oltenia SA 

din data de 11.05.2020, ora 12.00 

 

 

Prin H.C.L. nr. 115/2016 a fost aprobată mandatarea reprezentantului Consiliului 

Local al Municipiului Craiova, în persoana doamnei Creţu Cristina Mădălina, în 

Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. 

Prin adresa nr.  6495/30.03.2020, S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. ne solicită  

mandatarea doamnei Creţu Cristina Mădălina, reprezentantul Consiliului Local al 

Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Compania de Apă 

Oltenia S.A., să voteze aprobarea situaţiilor financiare ale S.C. Compania de Apă 

Oltenia S.A. aferente anului 2019. 

 

Având în vedere prevederile art. 28 alin. 4 din Legea nr. 82/1991 – Legea 

Contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare; în baza prevederilor O.M.F.P. 

nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare 

anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi 

completările ulterioare, situaţiile financiare anuale se compun din: bilanţ, cont de 

profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de 

numerar şi note explicative la situaţiile financiare anuale; prevederile art.136, art.196, 

alin 1, lit.a, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

coroborate cu art. 30, 31 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, 

propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova aprobarea mandatării 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova – D-na Creţu Cristina 

Mădălina de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală a Acţionarilor Companiei de 

Apă Oltenia SA din data de 11.05.2020, ora 12.00. 

 

Pt. Director Executiv,    Director Executiv Adj., 

Daniela Militaru Lucia Stefan 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                        Se aprobă 
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ                                                     PRIMAR, 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE                                                                    Mihail Genoiu 
SERVICIUL BUGET                                                                                     
NR.  60094/14.04.2020                                                                                    
                                        

 
 
 

 

R A P O R T 

privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova  

în Adunarea Generală a Acţionarilor a COMPANIEI DE APĂ OLTENIA SA 

să voteze în şedinţa din data de 11.05.2020, ora 12.00, 

propunerile aflate pe ordinea de zi 

 

 

Prin Hotărârea nr. 164/2007, republicată, Consiliul Local al Municipiului Craiova 

a aprobat reorganizarea R.A. Apă Craiova în societate pe acţiuni, aprobând în acelaşi 

timp Actul constitutiv. 

 Conform art. 15 alin. 4 din Actul constitutiv al S.C. Compania de Apă Oltenia 

S.A., aşa cum a fost modificat prin cele două acte adiţionale, fiecare acţionar este 

îndreptăţit să ia parte la Adunările Generale ale Acţionarilor prin reprezentant 

autorizat.  

În sensul respectării prevederilor art. 15 alin. 4 din Actul constitutiv al S.C. 

Compania de Apă Oltenia S.A., Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin Hotărârea 

nr. 115/2016, a desemnat ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova 

în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pe doamna 

Creţu Cristina Mădălina, iar prin Hotărârea nr.146/2015 a fost desemnat ca membru 

supleant domnul Glăvan Alin. 
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Potrivit art. 125, alin. 1, respectiv alin 2. din Legea nr. 31/1990, republicată, cu 

modificările ulterioare, acţionarii, personane juridice, pot fi reprezentaţi în adunările 

generale, de reprezentanţii lor legali, respectiv acţionarii pot participa şi vota în 

adunarea generală prin reprezentare în baza unei împuterniciri acordate pentru 

respectiva adunare generală.  

Prin adresa nr. 6495/30.03.2020, S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. ne solicită 

mandatarea doamnei Creţu Cristina Mădălina, reprezentantul Consiliului Local al 

Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Compania de Apă 

Oltenia S.A să voteze aprobarea situaţiilor financiare ale S.C. Compania de Apă 

Oltenia S.A aferente anului 2019. 

În conformitate cu prevederile art. 28 alin. 4 din Legea nr. 82/1991 – Legea 

Contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederilor O.M.F.P. nr. 

1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare 

anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi 

completările ulterioare, situaţiile financiare anuale se compun din: bilanţ, cont de 

profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de 

numerar şi note explicative la situaţiile financiare anuale. 

         Conform adresei nr. 7138/06.04.2020, S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. a 

transmis Consiliului Local Craiova situaţiile financiare anuale însoţite de raportul 

administratorului societăţii pe anul 2019 şi raportul de audit al situaţiilor financiare 

pe anul 2019, în care sunt prezentate succint veniturile şi cheltuielile efectuate de 

societate. 

          Din analiza situaţiilor financiare prezentate, rezultă că societatea a realizat în 

anul 2019 venituri totale în valoare de 127.187.298  lei, iar cheltuielile aferente 

anului 2019 au fost de 108.633.795 lei, înregistrând un profit brut de 18.553.503 lei. 

În Raportul administratorilor SC Compania de Apă Oltenia S.A. pe anul 2019, 
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avizat de Preşedintele Consiliului de Administraţie, este prezentată succint situaţia 

producţiei fizice realizată în anul 2019; situaţiile financiare ale companiei în exerciţiul 

financiar pe anul 2019; situaţia investiţiilor societăţii; situaţia îndeplinirii indicatorilor 

de performanţă; modul de repartizare al profitului realizat în anul 2019. 

În raportul auditorului independent, BDO Audit SRL, cu privire la auditul 

situaţiilor financiare ale S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., sunt prezentate succint 

veniturile şi cheltuielile efectuate de societate, precum şi situaţia activului net şi a 

profitului net al exerciţiului financiar 2019, realizate de unitate. 

    Facem precizarea că, în conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal şi Ordonanţa nr. 64/2001 privind  repartizarea profitului la societăţile naţionale, 

companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, 

precum şi la regiile autonome,  cu modificările ulterioare, Administratorii societăţii 

popun, spre aprobarea Adunării Generale a Asociaţilor ca profitul net, înregistrat la 

data de 31.12.2019 şi repartizat, în sumă totală de 17.977.594,60 lei, din care 

15.250.241,81 lei profit net aferent anului 2019 şi a rezultatului reportat în sumă de 

2.727.352,79 lei, să fie repartizat după cum urmează: 

 

- 7.722.570,15 lei – constituirea surselor proprii de finanţare pentru 

proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru 

constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţilor 

dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 

externe, la nivelul sumelor efectiv plătite către BERD în 2019; 

- 5.127.512,23 lei – în contul IID în conformitate cu Actul adiţional la 

Contractul de Delegare şi cu OUG nr. 198/2005;  

- 5.127.512,22 lei – alte rezerve pentru constituirea surselor proprii de 

finanţare.               
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Având în vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare Consiliului Local al 

Municipiului Craiova, următoarele:  

-mandatarea doamnei Creţu Cristina Mădălina - reprezentantul Consiliului 

Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acţionarilor a COMPANIEI DE 

APĂ OLTENIA SA şi în cazul în care aceasta nu poate participa mandatarea domnului 

Alin Glăvan să voteze în şedinţa din data de 11.05.2020, ora 12.00, propunerile aflate 

pe ordinea de zi, astfel: 

1. Aprobarea Bilanţului contabil, a Contului de profit şi pierdere al Companiei 

de Apă Oltenia SA pentru anul 2019; 

2. Aprobarea raportului administratorilor Companiei de Apă Oltenia SA pentru 

anul 2019; 

3. Aprobarea Raportului auditorului independent; 

4. Aprobarea repartizării profitului net al Companiei de Apă Oltenia SA pentru 

anul 2019 şi a rezultatului reportat. 

 

 
             Direcţia Economico-Financiară, 

                               Pt. Director executiv,                               Întocmit, 
      Daniela Militaru                          insp. Laura Cerban 

 
 
 
                                                           Direcţia Servicii Publice 
                                                              Director executiv adj.,     
                                                                      Alin Glăvan 
 
 
 

                
 

                
LC/2 ex 



MUNICIPIUL CRAIOVA                                 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                            

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr. 60103/ 14.04.2020 

                       RAPORT DE AVIZARE 

 Având in vedere: 

 -    Expunerea de motive nr. 56814/03.04.2020,                

− Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 60094/14.04.2020 privind 

mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova de a vota ordinea de 

zi în Adunarea Generală a Acţionarilor Companiei de Apă Oltenia SA din data de 

11.05.2020, ora 12.00, 

− HCL 115/2016 prin care s-a desemnat ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului 

Craiova, doamna Cretu Cristina Madalina, în Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. 

Compania de Apa Oltenia SA , HCL 146/2015, art. 129 alin. 2  corobarat cu alin.7, si art 

196 alin (1), lit.a,  din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art. 

15 alin 4 din Actul Constitutiv al  S.C. Compania de Apa Oltenia SA, adresa 

6495/30.03.2020 SC Compania de Apa Oltenia SA, 

− Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, 

 

AVIZAM FAVORABIL 

  Raportul Directiei Economico-Financiara,Serviciul Buget nr. 60094/14.04.2020 privind 

mandatarea doamnei Cretu Cristina  Madalina – reprezentantul Consiliului Local al municipiului 

Craiova in Adunarea Generală a Acţionarilor Companiei de Apă Oltenia SA iar in cazul in care 

aceasta nu poate participa, mandatarea domnului Alin Glavan, membru supleant, sa voteze in 

sedinta din data de 11.05.2020, ora 12. , propunerile aflate pe ordinea de zi . 

 

Director Executiv      Intocmit           

Ovidiu Mischianu                                               cons. Jur.Toncea Lia Martha 

 







































































Cornpania de Api Ottenia
NOTE t-A SITUATilLE FTNANCIARE

(sumete sunt exprimate in LEl, daci nu este specificat attfel]

NOTA 1. ORGANIZARE SI OPERARE

Regia Autonoma Apa Craiova a fost infiintata in data de 01 .A2.1999, in baza Hotararii
Consitiutui Locat at ihunicipiutui Craiova nr.180/03.11.1998, avand ta acea data un patrimoniu
de 132.350.199 mii [ei. Regia a tuat fiinta prin divizarea fostei Regii Autonome Apa Canal
Termoficare Craiova in doua entitati juridice, respectiv R.A. Apa Craiova care a pretuat
activitatea de apa-canat si R.A. Termoficare care a pretuat activitatea de termoficare.

Compania de Apa Ottenia 5A s-a infiintat in data de 05.06.2007, prin transformarea fostei Regii
Autonome Apa Craiova in societate comerciata, in baza Hotararii Consitiutui Local al
Municipiutui Craiova, nr.164l Z0f7.

Sediut social este in Craiova, Str. Brestei nr. 133.

Compania de Apa Ottenia SA este singura unitate de profit din municipiuL Craiova care are ca
obiect de activitate:

r captarea si distributia apei potabile;
. colectarea si epurarea apetor uzate menajere si industriale.

NOTA 2. pRtNCrPil, POLTTTCT $l [tETpDE CONTABILE

Situatiite financiare atasate au fost intocmite in conformitate cu Legea Contabititatii nr.
8711991, repubticata si cu prevederile cuprinse in Ordinul A,tinistrutui Finantetor Pubtice nr.
1 $AU Z$fi, cu modificarite ulterioare.

Potiticite contabite apticate in aceste situatii financiare sunt prezentate in cele ce urmeaza:

2.1 CONCEPTE DE BAZI

Contabilitatea de ongajament

Situatiile financiare sunt etaborate conform contabititatii de angajament. Astfet efectele
tranzactiitor si ate attor evenimente sunt recunoscute atunci cand tranzactiite si evenimentete
se produc (si nu pe masura ce numerarul sau echivatentul sau este incasat sau ptatit) si sunt
inregistrate in evidentete contabite si raportate in situatiile financiare ate perioadetor
aferente.

Principiul cantinuitatii octivitatii

Situatiite financiare sunt etaborate de reguta pornindu-se de [a prezumtia ca intreprinderea isi
va continua activitatea si in viitorul previzibit. lntreprinderea nu are intenlia si nici nevoia de
a-si tichida sau de a-si reduce in mod semnificativ activitatea; daca o astfel de intenfie sau
nevoie exista s-ar putea sE fie nevoie ca situatiile financiare sa fie intocmite pe o baza diferita
de evaluare si in acest caz vor fi prezentate informatiile referitoare [a baza utilizata.



Compania de Api Oltenia
NOTE LA STTUATilLE FINANC|ARE

(sumele sunt exprimate in LEl, daci nu este specificat attfet)

?"2 PRINCIPII CONTABILE

Principiut permanentei metadelar

Acesta presupune continuitatea apticarii aceto!"asi reguli si norme privind evaluarea,
inregistrarea in contabititate si prezentarea elementelor patrimoniate si a rezuttatetor,
asigurand comparabititatea in timp a informatiilor contabite.

Principiul prudentei

Vatoarea etementetor patrimoniale a fost determinati pe baza principiutui prudentei. Au fost
avute in vedere urmatoarete aspecte:
a) au fost luate in considerare numai profiturite recunoscgte pana la data.incheierii

exercitiutui financiar;
b) s-a tinut seama de toate obligatiite previzibite si de pierderite potentiate care au tuat

nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior, chiar
daca asemenea obtigatii sau pierderi au aparut intre data incheierii exercitiutui si data
intocmirii bitantutui;

c) s-a tinut seama de toate ajustarite de valoare datorate deprecieritor.

P rincipiul independentei exercitiului

S-au tuat in considerare toate veniturite si cheltuielite corespunzatoare exercitiutui financiar
pentru care se face raportarea, fara a se tine seama de data incasarii sumetor sau a efectuarii
platitor.

Principiul evaluorii separate a elementelor de activ gi de pasiv

Tn vederea stabitirii vatorii totale corespunzitoare unei pozitii din bitant s-a determinat separat
vatoarea aferenta fiecarui element individuat de activ sau de pasiv.

P rincigiul necompensa ri i

Valorite elementetor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorite etementelor ce
reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielite, cu exceptia compensarilor intre active
si pasive admise de Standardete lnternationate de Contabititate.

P r i nci pi u I p rev a lentei e con omi cu lui o sup r a ju r i d i cu lui

lnformatiite prezentate in situatiite financiare reftecta reatitatea economica a evenimentelor
si tranzactiilor, nu numai forma tor juridica.

Principiut progului de semnificatie

Element care are o vatoare semnificativa au fost prezentat distinct in cadrut situatiitor
financiare. Etementete cu vatori nesemnificative care au aceeasi natura sau cu functii simitare
au fost insumate, nefiind necesara prezentarea lor separata.



Compania de Api Oltenia
NOTE LA STTUATilLE FTNANCTARE

(sumele sunt exprimate in LEl, daci nu este specificat attfet)

Uti lizarea estima ri lor

Pentru acete etemente a caror vatoare este nesigura si care trebuie incluse in situatiile
financiare, in contabilitate trebuie facute cete mai bune estimari. ln acest scop au fost
revizuite vatoritor elementetor patrimoniate pentru a reflecta evenimentele ulterioare datei
de inchidere a exercitiutui financier, schimbarite de circumstante sau dobandirea unor noi
informatii, ori de cate ori acete vatori sunt semnificative. Unde a fost cazut, efectul acestor
modificari a fost inctus in cadrul aceleiasi pozitii din bitant, respectiv rezuttatul reportat din
apticarea pentru prima data a Standardetor lnternationate de Contabititate, unde a fost
reftectata si estimarea contabita initiala.
Evenimentete care au aparut dupa data bitantutui si au furnizat informatii suptirnentare cu
privire ta estimarite facute de management ta data bilantutui au condus [a ajustarea
etementetor patrimoniale pentru a reftecta si informatiite suptimentare.

2.3 POLITICI SIMETODE CONTABILE

Active imobitizote

Activete imobitizate se inregistreaza in bilantul contabit [a costul de achizitie istoric, mai putin
amortizarea cumutata.

Costul de achizilie este egat cu pretul de cumparare, taxele nerecuperabile, chettuietite de
transport-aprovizionare si atte cheltuieti accesorii necesare pentru punerea in stare de utititate
sau intrarea in gestiune a bunutui respectiv.

Costul de achizitie istoric a fost reevatuat in conformitate cu Hotararile de Guvern: HG
94511990, HG26 11997.,HG500 /1994HG4AYZA00siHG1553/2003inbazaunorindicistabititi
prin respectivele acte normative pentru a retrata vatoarea contabita neta a activetor ta un
nivel care sa reftecte mai bine yaloarea lor de piata.

Pentru calculul amortizarii se fotoseste metoda de amortizare liniara, duratete de viata folosite
fiind urmatoarete:

Ctadiri si constructii
Echipamente
Mijtoace de transport
Tehnica de catcul
Mobitier si echipament de birou
Software

10-50 ani
3-20 ani
2-10 ani

3 ani
3-18 ani

3 ani

Mijloacete fixe apartinand patrimoniului pubtic si aflate in administrarea Societatii au fost
inregistrate in situatiite financiare ate Societatii (fosta Regie) conform cu HG 103111999

" pentru aprobarea Normetor metodologice privind inregistrarea in contabilitatea bunuritor
care alcatuiesc domeniut pubtic a[ statutui si a[ unitatitor administrativ-teritoriate *. Conform
Legii nr. 15/',994 privind amortizarea capitatutui imobilizat in active corporate gi necorporate
mijtoacete fixe aftate in proprietatea publica nu se amortizeaza. Chettuietite de intretinere a
acestora se efectueaza de catre Societate.
Mijtoacete fixe apartinand domeniutui pubtic au fost predate citre Consitiite Locate din judetut
Craiova si catre Primaria Craiova in cursut anilor 2010 si 2013, precum si [a sfarsitut anutui
7018, fiind evidentiate in afara bitantutui atat mijtoacete fixe, cat si sursele de finantare ate
acestora.



Compania de Ap& Oltenia
NOTE l.A SITUATilLE FTNANCTARE

(sumele sunt exprimate in LEl, dacf, nu este specificat attfe$

lnvestitia in curs se amortizeaza incepand cu momentul punerii in functiune.

Chettuietite cu intretinerea si reparatiite mijloacetor fixe sunt evidentiate in chettuietite din
exptoatare in mamentul efectuarii [or, iar irnbunatatirite care duc [a marirea duratelor de viata
sau a vatorii activetor sunt capitatizate.

Stocuri

Stocurile sunt inregistrate in contabilitate ta o valoare egaLi cu costut de achizitie sau cu costul
de productie.

Costul de achizitie include, ca si in cazul activetor imobilizate, pretut de cumparare, taxele
nerecuperabite, chettuielite de transport-aprovizionare si alte chettuieti accesorii. necesare
pentru punerea in stare de utilitate sau intrarea in gestiune a bunutui respectiv.

Daci vatoarea realizabili neta a stocuritor este mai mica decat costul de achizitie sau costul
de productie, atunci acea vatoare reatizabita neta corespunzatoare activutui circutant este cea
care este prezentati in situatiile financiare, respectiv vatoarea activutui, mai putin provizionut
constituit.

Creonte

Creantete sunt prezentate in bitant [a vatoarea istorica mai putin provizioane constituite
pentru depreciere in cazurite in care s-a constatat ca vatoarea reatizabiti este mai mica decat
valoarea istorica.

Alocotiile bugetare

Atocatiite bugetare primite pentru investitii in vederea achizitionarii de mijtoace fixe de natura
patrimoniutui pubtic sunt evidentiate in conturi de subventii, pana [a predarea mijtoacetor fixe
urmare a finatizarii investitiitor.

Subventii pentru investitii

Subventiite pentru investii primite din atte surse decat de ta Guvern sunt recunoscute ca
venituri pe o baza sistematica de'a lungul duratei de viata utite a imobitizaritor achizitionate.

La finatizarea lucrarilor, mijtoacele fixe finantate din atocatii bugetare se predau [a Consiliut
Locat in evidenta domeniutui pubtic si se preiau ta societate in exptoatare prin concesiune. La
predarea mijloacelor fixe se dirninueaza si subventiite unde au fost evidentiate vatorite
atocatiitor bugetare.

Evaludrea creantelor si datoriilor in vatuta

La inchiderea bilantului, elementete nemonetare de natura activetor imobitizate, stocuritor si
capitaturitor proprii, trebuie raportate utilizandu-se cursul de schimb de [a data efectuirii
tranzactiei iar etementele nemonetare inregistrate [a valoarea justi gi exprimate in vatuta
trebuie raportate utitizandu-se cursul de schimb existent in momentul determinirii vatoritor
respective.

Elementele monetare exprimate in valuti sunt raportate utitizindu-se cursul de inchidere
comunicat de Banca Nationata a Romaniei (BNR). Diferentete de curs valutar, favorabile sau



Compania de Api Oltenia
NOTE LA STTUATilLE FTNANCTARE

(sumete sunt exprimate in LEl, daci nu este specificat attfet)
nefavorabite, se inregistreaza la venituri sau cheltuieti, dupi caz. Cursurite de schimb
comunicate de BNR pentru sfarsitut exercitiutui financiar 2018 au fost: 1 USD = 4,0736 LEl, 1

EUR = 4,6639 LEI 1 GBP = 5,193'l (ta 2017: 1 USD = 3,8915 LEl, I EUR = 4,6597 LEI 1 GBP =
5,2530.
lmpozitul pe profit

ln determinare impozitul,ui pe profit curent s-au luat in considerare chettuietile nedeductibite
si respectiv veniturite neimpozabile.

lmpozitut pe profit amanat se calculeaza fotosind metoda obtigatiei bilantiere, pentru toate
diferentete temporare care rezulta intre baza de impozitare a activelor si pasivelor si vatorite
tor nominate in scopul raportarii financiare. Pentru a determina impozitul amanat s-a folosit
rata actuata de impozitare si anurne 16%.

Principatele diferente temporare rezultate din ajustariLe datorate retratarii "activelor

imobilizate. Economiite de impozit amanat sunt tuate in considerare in masura in care este
probabit sa existe un profit viitor impozabil care sa acopere reportut pierderitor neutilizate.

Repa r ti za r eo p rof i tu lui

Repartizarea profitutui se inregistreaza in contabilitate pe destinatii, dupa aprobarea
situatiitor financiare anuate. Astfel, profitul anului curent este repartizat integrat, conform
Notei de ,,Repartizare a profitutui" in anul urmator. La finete anutui curent este recunoscuta
in bilant numai repartizarea catre rezervele tegate, care este obligatorie.

R ecunaa ste r ea veni tu ri la r

in contabilitate, veniturite din vAnziri de bunuri se inregistreazi in momentut predirii
bunurilor cetre cumpirltori, a[ livririi tor pe baza facturii sau in atte conditii prev6zute tn
contract, care atestl transferul dreptului de proprietate asupra bunuritor respective, c6tre
ctienfi. Veniturite din prestiri de servicii se inregistreazi in contabilitate pe misura efectulrii
acestora. Prestarea de servicii cuprinde inctusiv executarea de [ucriri ;i orice atte operaliuni
care nu pot fi considerate livrlri de bunuri. Apticand contabititatea pe baza de angajamente,
ta finete lunii se inregistreaza pe venituri atat productia facturata de apa canaL cat si cea
estimata ca nefacturata. De asemenea evidenta veniturilor se tine pe feturi de activitati si pe
fiecare tocatitate in parte.

Veniturile aferente serviciului de atimentare cu api potabit6 se stabitesc in baza
indexilor aparatetor de misuri instatate pe brangamentete ctienlitor. Citirea contoaretor de
api are toc cu regularitate iar facturarea are loc lunar. in cazul in care citirea contoaretor nu
are toc, factura lunari se emite pe o cantitate medie dectarati de citre client.
Pentru stabitirea veniturilor aferente serviciului de colectare 9i epurare ape uzate se ia in
calcul, de reguti, o cantitate egati cu cantitatea de api potabitd tivrati.

Pentru venitul aferent serviciitor de cotectare ape ptuviate cantitatea cotectati se
stabilegte in funclie de suprafa[a construiti, declarati de ctient gi cantitatea specificE de
precipitafii raportat5 de lnstitutul Nafional de l/reteorotogie. Raportul lNtrrt obfinAndu-se dupi
tncheierea tunii calendaristice, cantitatea de api meteo facturati este cu o luna decataj fati
de luna catendaristici.

Diminuarea sau anularea provizioanelor constituite, respectiv a ajustiritor pentru
depreciere sau pierdere de vatoare reftectate se efectueazl prin inregistrarea ta venituri in
cazu[ in care nu se mai justificd menlinerea acestora, are [oc reatizarea riscutui sau chettuiata
devine exigibit6.
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Compania de Api Oltenia S.A.
NOTE EXPLTCATTVE LA STTUATI|LE FINANCTARE

(sumete sunt exprimate in LEl, daci nu este specificat attfet)

NOTA4. STOCURI

Componenta stocuritor detinute de Societate este urmatoarea:

Descriere 31

Materii prime
Materiate consumabile
Obiecte de inventar

Decembrie
2018

141j4
1.681.811

74.273

Decembrie
2019

95.244

{ .333.016- 58.908

ff94.5621

31

Marfuri
Ajustari de vatoare pentru deprecierea materiatelor (794.5621

Total

NOTA 5. SITUATIA CREANTELCIR

Descriere

Creante comerciale
Atte creante

31 Decembrie
za19

27.528.839
s.998.943

1.102.862 692.606

LICHIDITATE
Sub I an Peste I an

77.578.839
5.998.943

Total

Descriere

Creante comerciale
Atte creante

33.527.782

31 Decembrie

33.527.782

LICHIDITATE
2018 Sub 1 an Peste I an

73.491.662 23.491.662
1.541.640 1.541.ffi

Total

" Creantele comerciale" cuprind:

Descriere

Ctienti
Ctienti incerti sau in titigiu
Furnizori debitori pentru prestari servicii
Ajustari de vatoare pentru deprecierea creantetor -
clienti

25.033.302 25.033.302

31 Decembrie
2018

23.41.3.7s8
48.671.333

47.9M
(48.67r.333)

31 Decembrie
2019

77.465.747
47.017.785

63.092

147.012.7851

27.528.839
7

Total ?.3.491.662



Compania de ApE Oltenia S.A.
NOTE EXPLTCATTVE LA STTUATI|LE FINANCTARE

(sumete sunt exprimate in LEl, daci nu este specificat altfet)

La data de 31.12.2018, inclusa in sotdul ajustaritor pentru deprecierea ctientitor incerti este o suma
de 14 mitioane Lei aferenta ctientutui Regia de Termoficare Craiova (Termo Craiova SRL). ln anul
2017 vatoarea ajustata pentru deprecierea Termo Craiova era de 14 milioane Lei.

Pozitia nAlte creafite" cuprinde:

Descriere

Avansuri personal
Alte creante in tegatura cu personatut
Subventii de incasat (*)
TVA de recuperat
TVA neexigibila
Debitori diversi
Ajustari de vatoare debitori
Decontari in curs de ctarificare
Atte imoozite. taxe si varsaminte

31 Decembrie
2;018

. 71.546
1.374

435.362
I

197.018
314.573
(s5.s46)

38.515
538.797

31 Decembrie
2019

. 109.430
. 797

89.721
189.468
32.578

4.838.143
(27.646)

989
765.463

Total 1.541.640 s.998.943

(.) La pozitia ,,subventii de incasat", [a 31 .12.2A18, este raportati contravaloarea sumetor
soticitate si neacceptate [a ptata in perioada proiectutui de catre Autoritatea de Management a
proiectului POS Mediu , precum si sumete de incasat restante de [a autoritatite tocate.

NOTA 6. CASA SICONTURI I-A BANCI

Aceasta pozitie se detatiaza astfel:

Descriere

Disponibit [a banci
Disponibititati in tranzit (depozit constituit din cont
curent)
Casa in lei
Atte valori (bonuri de masa)

Avansuri trezorerie

31 Decernbrie
2018

52.910.313

1.771.414

547.091
13.592

31 Decembrie
2019

51.539.114

6.693.325

485.878
(300.409)

Total 55.247.410 58.417.908



Compania de ApE Oltenia S.A.
NOTE EXPLTCATTYE LA SITUATilLE FTNANCTARE

(sumele sunt exprimate in LEl, daci nu este specificat attfet)

NOTA 7. DATORIT

Descriere

Datorii comerciale
Sume datorate institutiitor de credit
A[te datorii, inctusiv datorii fiscate si atte
datorii pentru asigurarite sociale

3I Decembrie
2018

3.110.771
49.373.044

6.163.093

EXIGIBILITATE
Sub t an Peste I an

3.114.771
5.327.585

6.163.093

44.A45.45;

Total

Descriere

Datorii comerciale
Sume datorate institutiilor de credit
Atte datorii, inclusiv datorii fiscale si atte
datorii pentru asigurarite sociate

58.646.4A4

31 Decembrie
2419

2.463.574
4.173.734

6.150.911

M.6AA.s4s 44.A4,.45s

EXIGIBILITATE
Sub 1 an Peste 1 an

2.463.574
5.310.098 38.863.636

6.150.911 -

Total

" Dator i i le came rci ale" cuprind:

Descriere

Furnizori
Furnizori de imobitizari
Furnizori - facturi nesosite

s2.788.219 13.924.583 38.863.636

31 Decembrie
2018

3.A3V..629
77.64:

31 Decembrie
?o19

2.269.655
193.919

Total 3.110.271 2.463.574



Compania de ApE Oltenia S.A.
NOTE EXPLTCATTYE r-A STTUATilLE FTNANCTARE

(sumete sunt exprimate in LEl, daci nu este specificat attfet)

Pozitia "Alte datoriiu cu exibititate sub un an inctude:

Descriere

Datorii in tegatura cu personalul - satarii
Atte datorii in legatura cu personatul
lmpozitul pe satarii
Contributia unitatii [a asigurarile sociate
Contributia asiguratului [a asigurarile sociale
Contibutia unitatii [a fondut de somaj
Contributia personatutui [a fondul de somaj
Contributia unitatii [a fondul de sanatate
Contributia asiguratutui [a fondut de sanatate
Contributia asigutatorie pentru munca
Taxa pe vatoarea adaugata
Fonduri speciate - taxe si varsaminte asimilate
Atte datorii si creante cu bugetul statutui
Avansuri incasate in contul comenzitor
Creditori diversi (*)
lmpozit pe profit
Decontari din operatii in curs de ctarificare

31 Decembrie
2018

988.612
4il.471
283.878

1.148
1.045.53f

884
1.177

416.192
93.037

1347.493
85.810
15.659

702,296
760,305

31 Decembrie
2019

1.300.911
488.373
363.146-

1.772.4861

504.495
113.747
749.784
94.204
4.414

633.749
619.616

5.992

Total 6.163.093 6.150.91

Sumete datoare institutiitor de credit sunt aferente contractului de imprumut numarut 43189
pe care Compania [-a incheiat in data de 10 Septembrie 2017 cu Banca Europeana pentru
Reconstrunctie si Dezvottare. lmprumutut, in valoare totata de 57.000.ffi0 [ei, reprezinta co-
finantare corespunzatoare imptementarii proiectutui intitulat "Extinderea Ei modernizarea
infrastructurii de ap6 gi apE uzatiin judelul Dolj" in cadrul Programutui Operational Sectoriat
Mediu. Creditul este rambursabil in 22 de rate semestriale egale, incepand cu 10 Septembrie
2017.

ln Anut 2019 Compania a rambursat conform scadentei doua rate in vatoare de 5.181.818 tei si
a inregistrat in anul 2019 dobanzi aferente creditutui in vatoare de 2.523.265 tei.

10



Compania de ApE Oltenia S.A.
NOTE EXPLTSATIVE LA STTUATILE FTNANCTARE

(sumete sunt exprimate in LEl, daci nu este specificat altfet)

NOTA 8. PROVIZIOANE

Structura provizioanelor este urmatoarea:

Descriere

Provizioane pentru titigii
Provizioane pentru bonusuri

Subventii din fonduri nerambursabite
Subventii pentru investitii

31 Decembrie Cresteri Descresteri 31 Decembrie
2018

1.406.408
323.418

2019
- 46.696 1.359.717

32?.1U 123.418 3?21A4
management
Provizioane pentru concedii neefectuate 1.254.961 325.730 1.580.691

Total 2.984.787 647.834 374.114 "3.262.sO7

Provizioanete constituite se refera [a bonusurite cuvenite managementului pentru anul 2019, [a
concediile neefectuate, inclusiv contributii satariale si ta titigii cu Polystart si Fin Construct
932.578 lei si Primaria Craiova suma 427.135 tei clv prejudiciu Dosar 1129916312017 "

NOTA 9. SUBVENTII PENTR,U INVESTITII

Descriere 31 Decembrie
2018

152.731.6s6
28.528-121

31 Decembrie
2419

9.370.055
75.214.349

Total 181.259.777 34.584.404

lnformatii privind Contractul de Finantare POS iAediu

ln data 26 septembrie 2011, s-a incheiat Contractut de finantare intre Ministerul Mediului si
Paduritor in calitate de ,,Autoritate de itlanagement" pentru POS ltlediu si 5.C. Compania de Apa
Ottenia S.A. ,,in calitate de Beneficiar", in vederea asigurarii derularii corespunzatoare a
imptementarii proiectutui intitulat "Extinderea 5i modernizarea infrastructurii de api 5i api
uzati in judelul Dolj" in cadrul Programutui Operational Sectoriat Mediu - Axa Prioritara 1 "
Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata".
ln baza acestui contract s-a acordat Companiei finantarea nerambursabita in termenii si
conditiite stabilite in concordanta cu normele europene si lqisl,atia nationata in vigoare.

Proiectut, care s-a derutat in perioada 2011-2016 este in vatoare de 150.281.399
Euro/633.060.393 Lei, firi TVA Lei. Defatcarea pe surse de finanlare a Proiectutui a fost initial
urmatoarea:

I1



Compania de Api Oltenia S.A.
NOTE EXPLTCATTVE LA S|TUATnLE FTNANCTARE

(sumele sunt exprimate in LEl, dact nu este specificat attfet)
Sursele de finanlare a yalorii etigibite a Proiectului inltiat:

- 77,31% FCIFEDR: 489.403.165,51 Lei;
- 11,82?6 Buget de Stat: 74.M9.894,71 Lei;
- 1,82y" Buget Locat: 11.515.370 Lei.

Vatoarea totat6 reatizati a proiectutui [a finalizare, a fost in sumi de 582.911.223,98 tei,
din care: 340.215.113,68 tei reprezinti contributia nerambursabit6 a Uniunii Europene din
Fondul de Coeziune ,de ta bugetul de stat 50.303.373,70 [ei, [a care se adaugi TVA rambursat
de bugetut de stat in sum6 de 95.657.439,77 tei, 7.302.296 tei reprezintl contribufia
Consiliitor locate din aria proiectutui ;i a Consitiutui Judelean Dotj de ta bugetele tocate, iar
89.443.000,83 lei reprezinti contribufia Companiei, din care 57.000.000 tei din imprumut de
ta BERD.

NOTA 10. CAPITALURI

ln data de 17.11.1998, Partamentul Romaniei a emis Legea nr.213 care stipuleaza modut de
atestare at patrimoniutui pubLic at statutui. Normete tehnice de apticare a acestei tegi au fost
cuprinse in HG 54/ 48.07.1999.
Prin Hotararea Guvernutui nr. 9651 05.09.2002 a fost atestata apartenenta activelor Regiei
Autonome Apa Craiova [a proprietatea pubtica sau privata a statutui.
ln luna iunie 2007, Regia Autonoma Apa Craiova s-a transformat in societate comerciala
devenind 5. C. Compania de Apa Ottenia S.A.

Compania de Apa Ottenia S.A. are [a data de 31.12.2019 un capital subscris varsat in suma de
25.336.000 [ei, divizat in 31.670 actiuni numerotate de [a 1 [a 31.670 inclusiv, cu o vatoare
nominala de 800 lei fiecare.

Structura actionariatutui este urmatoarea :

- Municipiul Craiova- 29.050 actiuni, reprezentand aportu[ in numerar in vatoare totata
de 23.240.000 lei, reprezentand9l,T3% din capitatul socia[;

- Judetut Dotj- 2.000 actiuni, reprezentand aportut in numerar in vatoare totata de
1.600.000 [ei, reprezentand 6,32% din capitalul sociat;

- Orasut Filiasi- 500 actiuni, reprezentand aportul in numerar in vatoare totala de 400.000
lei, reprezentand 1,58% din capitatul sociat;

- Orasul Segarcea- 10 actiuni, reprezentand aportut in numerar in vatoare totata de 8.000
[ei, reprezentand 0,031% din capitatul social;

- Orasul Bechet- 10 actiuni, reprezentand aportut in numerar in valoare totata de 8.000
[ei, reprezentand 0,032% din capitatut social ;- Orasul Dabuteni- 10 actiuni, reprezentand aportul in numerar in valoare totata de 8"000
tei, reprezentand 0,031% din capitatul social ;- Comuna Breasta- 10 actiuni, reprezentand aportul in numerar in vatoare totata de 8.000
lei, reprezentand 9,431% din capitatul socia[ ;- Comuna Catarasi- 10 actiuni, reprezentand aportul in numerar in valoare totala de 8.000
lei, reprezentand 0,031% din capitatul sociat;

- Municipiut Catafat- 10 actiuni, reprezentand aportul in numerar in valoare totata de
8.000 tei, reprezentand 0,031% din capitatul social;

- Municipiul Baitesti- 60 actiuni, reprezentand aprtul in numerar in vatoare totala de
48.000 [ei, reprezentand A,19% din capitalul sociat.
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Compania de ApE Oltenia 5.A.
NOTE EXPLTCATTYE LA STTUATilLE FTNANCTARE

(sumele sunt exprimate in LEl, daci nu este specificat attfet)

NOTA 11.

Descriere

Venituri din lucrari executate si servicii apa
Venituri din lucrari executate si servicii canat
Venituri din lucrari executate si servicii canal meteo
Venituri din servicii diverse
Venituri din redevente, tocatii gestiune si chirii
Venituri din vanzarea marfuritor
Venituri din activitati anexe

CIFRA DE AFACERI SI ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

2018

63.651.140
34.877"944
5.918.953
1.673.832

22.461

- 111.142

2019

70.CI82.?43
44.627.767
5.M9.798
1.316.41A

15.822

24.699
Total cifra de afaceri 146.255.472 117.1 15.736

Venituri din productia de imobitizari corprate
Venituri din subventii de exploatare
Venituri din despigubiri, amenzi gi penatitili
Venituri din subvenlii pentru investitii
Atte venituri din exptoatare
Total venituri din exploatare

NOTA ,l2.

Descriere

CHELTUIELI TilATERIALE SI EXTERNE

Chettuieti cu materiite prime
Chettuieti cu rnateriate auxiliare
Chettuiel"i privind combustibitii
Chettuieti privind materiatete pentru ambatat
Cheltuieli privind piesete de schimb
Chettuieti privind atte materiate consumabite
Chettuieti privind obiectete de inventar
Chettuieti privind energia si apa
Chettuieti privind marfurile

3.692.s40

4.015.430
3.799.342

37.918
117.795.707

341.699
56.489

1 "687.160
7.A8/."939

27.538
17.6.314.561

2018

601.020
2.&5.874
1.713.517

9.473
861.525
39s.091

1.102.353
9.636.680

zo19

586.292
?.676.688
1.827.736

5.870
1.249.772

352.006
936.335

11.798.294

16.965.533 18.842.489

HOTA 13. CHELTUIELI DE PERSONAL

lnformatii privind salariatii, administratorii si directorii in anul financiar 2018 {tei) :

- lndemnizatii contract de mandat directori si administratori:
- numarut mediu aferent exercitiutui :
- chettuieti cu salariite aferente exercitiutui :

- cheltuieli cu asigurarite sociate si contributia asiguratorie:
- chettuieti cu bonurite de masa acordate salariatitor :

1.040.334
1.094

47.425.131
1.304.998
3.648.801
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Compania de ApI Oltenia S.A.
NOTE EXPLTCATTVE LA SITUATilI-E FTNANCTARE

(sumete sunt exprimate in LEl, dac5 nu este specificat attfet)

NOTA 14.

Descriere

Chettuieti cu intrelinerea gi reparagiile
Chettuieli cu redeventete, loca[iite de gestiune gi chiriite
Chettuieti cu primele de asigurare
Chettuieti cu cotaboratorii
Chettuieti privind comisioanete gi onorariite
Chettuieti de protocol, reclamt gi pubticitate
Chettuieti cu transportul de bunuri gi personal
Chettuieti cu deplas6ri, detagiri gi transferiri
Chettuieli pogtate gi taxe de tetecomunicalii
Cheltuieti cu serviciite bancare gi asimilate
Atte cheltuieti cu serviciile executate de terti

CHELTUTELT PRTVTND PRESTATilLE EXTERNE SlALTE CHELTUTELT

2018

1.014.401
7.591.253

199.874
.929.030

1.046
102.548
159.830
67.451

737.728
211.815

5.299.384

2019

1.225.760
7.358.105

I 58.082
1.040.334

128.463
163.661
8A.449

633.098
193.429

5.214.332
Total

Descriere

Chettuieti cu protectia mediutui inconj urator
Chettuieti cu despagubiri,amenzi,penatitati
Chettuieti sociate- vouchere de vacanta
Atte chettuieti

16.3r3.956

2018

1.044.320
143.091

1.195.200
719.010

16.195.714

2019

1.2U.296
387.326

2.004.500
510.850

Total 3.141.621 4.166.972

Pozitia ,,Chettuieti cu atte impozite, taxe si varsaminte asimilate" are urmatoarea structura:

Descriere

Chettuieti cu contributia de sotidaritate
Chettuieti cu taxe ANRSC

Chel.tuieli cu taxe si impozite tocate
Cheltuieti cu impozite constructii speciate
Chettuieti cu impozite activitati speciate - cantina
Alte taxe

2018

9V9.79A
125.629
418.362

244.087

7019

9%.97A
138.912
444.607-

141.042
Total 1.677.868 1.714.531

La 31 Decembrie 2019 Compania prezinta in Bilant ,,Chettuieli in avans" in vatoare totata de
3.900.869 [ei, din care 3.720.000 tei reprezinta redevente platite catre Municipiut Craiova
pentru primul semestru at anutui 2020.
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Compania de Apă  Oltenia S.A. 
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE 

(sumele sunt exprimate in LEI, dac ă  nu este specificat attfel) 

NOTA 15. 	ALTE INFORMATII 

Informatii privind impozitul pe profit 

in vederea calcularil impozitutui pe profit de piata, au fost tuate in considerare cheltuielite 
nedeductibite, veniturile neimpozabile si faciiitatite fiscale. Nu au fost tuate in catcut veniturile 
si chettuietite pentru cantina, pentru care s-a datorat si platit impozit specific. 

Reconcitierea intre profitut contabil si rezultatut fiscal calculat pentru stabitirea impozitutui pe 
profit este prezentata mai jos: 

Rezuttatul contabil 15.250.242 
Venituri neimpozabite 396.848 
Cheituieli nedeductibite 6.176.022 
Sume de natura venituritor 22.219 
Sume de natura cheltuielitor 406.254 
Rezerve legate 

Rezultatut fiscal 20.645.381 
impozit profit 3.303.261 
Impozit profit dectarat 3.303.261 
Impozit de plata 3.303.261 

Informaţ ii privind auditorii 

Situatiile financiare ate Societatii au fost auditate de firma speciatizata 8D0 Audit SRL. BDO 
Audit SRL nu a prestat alte servicii non audit interzise, rnentionate la articolut 5 alineatut (1) 
din Regulamentul UE nr. 537/2014. 

NOTA 16. 	REPARTIZAREA PROFITULUI 

Societatea raporteaza un profit net aferent anutui 2019 in valoare de 15.250.242 lei, 
repartizarea acestui profit net urmând sa fie stabilita ta AGA din 2020. 
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NOTA 17 	PARTI LEGATE 

1n anut 2018 Societatea a efectuat tranzactii cu partile legate dupa cum urmeaza: 

1 

Denurnire Descriere Tranzacţil 2018 
Sold la 31 decembrie 
2018 

Prim ă ria Mun. Craiova 

Furnizor 7.250.000 
Client 4.326.616 13.835 

2 SC Salubritate SRL 

Fumizor 54.004 10.429 
Client 185.923 6.997 

3 SC Temo Craiova SRL 

Furnizor 29.713 9.065 
Client 2.387.633 17.801.727 

4 

5 

6 

R.A.T. 

Fumizor 162.548 
Client 193.680 12.233 

R.A.A.D.P.F.L. 

Fumizor 

Client 325.530 

SC Fleţe şi Tărguri 
SRI 

Furnizor 

Client 267.045 17.597 

1n toate prestatiile cu partile legate, atat in calitate de client cat si in calitate de furnizor 
preturile utilizate in decontari sunt cele care se aplica si catre ceilatti clienti , neavand stabilite 
preturi distincte pe considerentut ca unitatile sunt tegate. 

In anul 2019 Societatea a efectuat tranzactii cu partite legate dupa cum urmeaza: 

Denumire Descriere Tranzactii 2019 Sold la 31 decembrie 2019 

Primâria Mun. Craiova 

Furnizor 7.370.000 

Client 3.818.072 174.894 

SC Salubritate SRL 

Furnizor 63.385 4.684 
Client 268.304 6.918 

SC Temo Craiova SRL 

Furnizor 36.196 9.305 
Client 2.459.415 17.901.728 

R.A.T. 

Furnizor 153.088 100 
Client 168.174 82.072 

R.A.A.D.P.F.L. 

Furnizor 

Client 434.749 

SC Pieţe şi Rârguri 
SRL 

Furnizor 
Client 294.871 43.862 

In toate prestatiile cu partile legate, atat in catitate de client cat st in calitate de furnizor , 
preturite utilizate in decontari sunt cele care se aptica st catre ceitatti ctienti , neavand stabilite 
preturi distincte pe considerentul ca unitatite sunt legate. 
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NOTA 18. EVENIMENTE ULTERIOARE DATEI BILANTULUI 

La data emiterii prezentelor Situatii Financiare se manifest ă  pandemia COVID-19, cu 
răspandire internatională , cu efecte sociale şi economice greu de anticipat asupra sectorutui de 
activitate a companiei dar şi asupra economiei mondiale. 

Conducerea estimează  o scădere uşoară  a vănză rilor, dar ş i o scădere mai accentuat ă  a 
incasă ritor ca efect aI restr ăngerii activitătitor economice şi influentete sociate ate acestuia. 
Primete măsuri adoptate au fost timitarea contactetor şi sporirea igienei la locurite de munc ă , 
comunică ri prompte şi repetate cu mediut de afaceri ş i angajatii. 

Atât pentru siguranta angajatilor cât şi pentru mentinerea echilibrului econornic se 
pregă tesc anumite măsuri administrative, tinând cont de necesitatea asigur ă rii in continuare a 
serviciilor şi respectând deciziiie autorit ătitor. 

Suntern con ştienti insă  că  trebuie să  acordăm atentie deosebită  gestionării fluxutui de 
numerar at activit ă tii curente. 

Direcţor General, 	 Director ec., 
şui IL lin inneit 
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