
                                                                                               

 

 
 

 
RAPORTUL ADMINISTRATORULUI 

LA DATA DE 31.12.2016 
 
 

 
 
  
S.C. PETRODESIGN S.A , cu sediul in Str.Caderea Bastiliei , numarul 56-58,  Sector 1, 
BUCURESTI, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul 
Bucuresti,sub nr. J40/4079/1992, avand cod unic de inregistrare  RO 2786649, a 
desfăşurat in anul 2016 activitate de Inginerie si proiectare, realizand următorii indicatori 
: 
 

- venituri totale     5.065.105   lei 
- cheltuieli totale     4.331.667   lei 
- profit brut (pierdere bruta)       733.438   lei 
- impozit pe veniturile microintreprinderilor        
- impozit pe profit           
- profit net            733.438  lei 
 

  
Profitul net in suma de 733.438 lei, s-a propus sa fie repartizat pentru 

urmatoarele destinatii:  
 
1.Rezerva legala: 34.402 lei. 
 
2.Participare manager la profit (2%): 13.760 lei. 
 
3. Acoperirea parțială a pierderilor contabile din anii precedenți din profitul  
 ramas nerepartizat : 669.455 lei. 
 
Componenţa veniturilor totale fata de BVC în anul 2016: 
           

Nr.crt. VENITURI 
(mii lei) 

Anul 2016 

 BVC Realiz. Diferenţe % 
0 1 2 3 4=3-2 5=3/2 

I. 
VENITURI TOTALE, din 
care: 

4.095.000 5.065105 970.105 123,68% 
% 

1. 
Venituri totale din 
exploatare, din care: 

4.095.000 5.058.873 963.873 123,53% 
% 

1.1    cifra de afaceri 4.095.000 4.921.895 826.895 120,19%%
1.2    alte venituri 0 134.423  ___ 

2. Venituri financiare, din 
care: 

0 6.232 6.232 ___ 

2.1    venituri din dobânzi 0 371 371 ___ 
 

 



                                                                                               

 

Veniturile totale din exploatare în sumă de 5.058.873  lei înregistrează o realizare 
în valoare de 970.105  lei  comparativ cu bugetul planificat ( 4.095.000  lei). 

Veniturile din exploatare cuprind cifra de afaceri şi alte venituri :134.423 lei 
Cifra de afaceri în sumă de 4.921.895 mii lei înregistrează o depasire de 

120,19%, respectiv, o depasire cu 826.895 lei lei comparativ cu BVC aprobat (4.095.000 
lei). 

Alte venituri (în sumă de 134.423 lei) se compun din: 
-venituri din producţia de imobilizări (reprezentând valoarea veniturilor rezultate 

din lucrări de investiţii realizate cu forţe proprii) – nu este cazul. 
-alte venituri din exploatare – 134.423 lei.  
 
În anul 2016 CHELTUIELILE TOTALE înregistrează valoarea de  4.331.667 lei, cu 

298.867lei mai mult faţă de prevederile bugetare. Cheltuielile totale realizate au fost corelate cu 
gradul de realizare a veniturilor totale. 

Cheltuielile de exploatare în sumă de 4.331.726 lei sunt peste prevederile 
bugetare ( 4.033.800 mii lei) cu  297.926 lei. 

Cheltuielile financiare (cheltuieli privind dobânzile, cheltuieli din diferenţele de 
curs valutar, alte cheltuieli financiare) înregistrate la 31.12.2016 sunt în valoare de _-59 
lei.  

Rezultatul brut (profitul brut) pentru anul 2016 este un profit 733.438 lei, 
comparativ cu prevederile bugetare profit de 61.200  lei. 

 
Mentionam ca,pe parcursul anului 2016,Petrodesign SA si-a desfasurat activitatea 

in conditii normale,veniturile societatii rezultand din o serie de contracte din tara,avand 
o colaborare stransa cu OMV 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 2016,au 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.  

2.Costurile efectuate cu ocazia intretinerii cladirii au fost esalonate pe o perioada 
de 7 ani ,conform Hotararii Consiliului de Administratie. 

 
Toate operatiunile desfasurate pe parcursul anului in societate ,sunt reflectate 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 
Ordinului 1802/2014- 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 
  
                    


