
S.C. PETRODESIGN S.A C.U.I.RO 2786649   RAPORTUL ADMINISTRATORULUI LA DATA DE 31.12.2015      S.C. PETRODESIGN S.A , cu sediul in Str.Caderea bastiliei , numarul 56-58 bl. ___, sc. ___, et. ___, ap. ___, CP _______, __________, Judetul _BUCURESTI-SECT.1____________________, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti,sub nr. J40/4079/1992, avand cod unic de inregistrare  ro2786649, a desfăşurat in anul 2015 activitate de Inginerie si proiectare, realizand următorii indicatori :  - venituri totale     4.441.201 lei; - cheltuieli totale     4.382.799 lei - profit brut (pierdere bruta)         58.402 lei - impozit pe veniturile microintreprinderilor        - impozit pe profit           - profit net    -           58.402 lei    Profitul net in suma de 58.402 lei, s-a propus sa fie repartizat pentru urmatoarele destinatii:   -PE ANUL 2015,PROFITUL RAMANE NEREPARTIZAT.   Mentionam ca,pe parcursul anului 2015,Petrodesign SA si-a desfasurat activitatea in conditii normale,veniturile societatii rezultand din o serie de contracte din tara,avand o colaborare stransa cu Petrom si deasemeni si cu alte societati care se regasesc in portofoliul nostru de clienti. Asa cum s-a aratat in Notele Explicative anexate Situatiilor Financiare,evenimentele cele mai importante care au avut loc in 2015,lau fost explicate si mentionate fiecare la sectiunea specifica din contabilitate si anume: 1.-Achizitiile celor 2 softuri au fost mentionate in Nota Explicativa nr.1,si desemeni si operatiunea de Inventariere care a avut ca rezultat –casarea a numeroase pozitii din softurile si calculatoarele pe care societatea le detine precum si alte elemente de natura patrimoniala a caror valoare s-a depreciat fizic si moral. 2.Costurile efectuate cu ocazia intretinerii cladirii au fost esalonate pe o perioada de 7 ani ,conform Hotararii Consiliului de Administratie. 3.Desemeni ,un eveniment foarte important a fost majorarea de capital a socioetatii prin convertirea imprumutului pe care societatea il avea contractat de la actionarul principal,in actiuni-prin majorarea de capital.Aceasta operatiune este reflectata in contabilitate in contul 1012.  Toate aceste evenimente importante ce au avut loc pe parcursul anului in societate,sunt reflecatate in contabilitate in conturile corespunzatoare ,conf.legislatiei,si conform Hotararilor Consiliului de Administratie. 



         La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale OMFP 65/2015 - privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.           ADMINISTRATOR,                   BOTGROS IOAN                       


