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RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
LA DATA DE 31.12.2019

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 2019 activitate de Inginerie si proiectare conform
Codului CAEN 7012, realizand următorii indicatori :

- venituri totale 5.007.455 lei
- cheltuieli totale 4.769.375 lei
- profit brut (pierdere bruta) 238.080 lei
- impozit pe veniturile microintreprinderilor
- impozit pe profit
- profit net 238.080 lei

Profitul net in suma de 238.080 lei, s-a propus sa fie repartizat pentru
urmatoarele destinatii:

1.Rezerva legala: 11.904 lei.
2.Restul de profit -pentru acoperirea pierderilor anterioare.

Componenţa veniturilor totale fata de BVC în anul 2019:

Nr.crt. VENITURI
(mii lei)

Anul 2019

BVC Realiz. Diferenţe %
0 1 2 3 4=3-2 5=3/2
I. VENITURI TOTALE, din

care:
5.216.500 5.007.455 -209.045 95,9%

1. Venituri totale din
exploatare, din care:

5.206.000 4.993.834 -212.166 95,9%

1.1 cifra de afaceri 5.106.000 4.746.144 -359.856 92,9%

1.2 alte venituri

W.I.P 100.000

44.588

203102

-44.588

-103.102

_
__

2. Venituri financiare, din
care:

10.500 13.621 -3121 ___

2.1 venituri din dif.urs
valutar

___
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Veniturile totale din exploatare în sumă de 5.007.455 lei înregistrează o
realizare in proportie de 95,9% comparativ cu bugetul planificat.

Veniturile din exploatare cuprind cifra de afaceri de 4.993.834 lei ,plus alte
venituri in valoare de 44.588 lei reprezentand venituri din prescrierea sumei de
plata a fimei Sisteme Internationale de Afaceri , si anumite regularizari din
refacturarea utilitatilor catre chiriasi.Cifra de afaceri în sumă de 4.746.144 lei
înregistrează o reallizare de 92,9%%, adica o scadere comparativ cu BVC
aprobat.

Alte venituri - se compun din:
-venituri din producţia neterminata in suma de 203.102 lei
-veniturile financiare in suma de 13.621 lei reprezinta diferentele de curs

valutar la contul de Euro..
În anul 2019- CHELTUIELILE TOTALE înregistrează valoarea de

4.769.375 lei, cu 297.625 lei mai putin faţă de prevederile bugetare de
5.067.000 lei. Cheltuielile totale  au fost corelate cu gradul de realizare a
veniturilor totale.

Cheltuielile de exploatare în sumă de 4.759.565 lei sunt sub limita
prevazuta de BVC de 5.057.000 lei cu suma de 297.435 lei.

Cheltuielile financiare (cheltuieli privind dobânzile, cheltuieli din diferenţele
de curs valutar, alte cheltuieli financiare) înregistrate la 31.12.2019 sunt în
valoare de 13.621 lei si sunt cheltuielile cu dobanzile la leasingul autoturismelor
detinute de PD ,la care se adauga si diferentele de curs valutar.Cheltuielile
financiare depasesc limita prevazuta in buget.

Rezultatul brut (profitul brut) pentru anul 2019 este un profit de 238.080
lei, comparativ cu prevederile bugetare unde era previzionat un profit mai
mic,adica 149.500 lei.

Mentionam ca,pe parcursul anului 2019,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, Rompetrol,
Azomures 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 2019,au fost
explicate si mentionate fiecare la sectiunea specifica din contabilitate si anume:

1.Achizitiile licentelor si calculatoarelor precum si a componentelor pentru
calculatoare au fost mentionate in Nota Explicativa nr.1,sunt inregistrate in
contabilitate la Imobilizari si ca atare cheltuielile sunt inregistrate pe calea
amortizarii.Deasemeni,i operatiunea de Inventariere s-a desfasurat conform
Normelor in vigoare.
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2.Un eveniment important care a avut loc in anul 2019, a fost schimbarea
actionariatului si anume;Dextron Lmt. a  cedat actiunile catre 2 persoane
fizice,cf.Contractului de  cesiune din octombrie 2019.

3.Un alt eveniment care trebuie mentionat,a fost controlul efectauat de
DITL-sector 1,in perioada august-noiembrie 2019,in urma caruia o serie de
cheltuieli pe care le-am efectuat cu repararea cladirii au fost reconsiderate si au
marit valoarea cladirii cu suma de 702.124 lei.

Toate operatiunile desfasurate pe parcursul anului in societate ,sunt
reflectate in contabilitate in conturile corespunzatoare ,conf.legislatiei,si conform
Hotararilor Consiliului de Administratie.

4. Pandemia provocată de virusul COVID-19 în primele luni ale anului
2020 este un eveniment ulterior închiderii exercițiului financiar 2019 care poate,
sau nu, să determine ajustări aspra cifrelor din situațiile financiare anuale, în
măsura în care acestea pot fi estimate într-un mod credibil. Asa cum este
prezentat in Nota 10 la situatiile financiare la 31.12.2019, in Evenimente
ulterioare inchiderii exercitiului, Societatea si-a analizat atent expunerea la risc și
a evaluat cu grijă maniera în care raportarea financiară pentru exercițiul financiar
încheiat la 31 decembrie 2019 este afectată de acest eveniment ulterior
închiderii. Aspectele analizate indica o posibila reducere a activitatii dar
Societatea isi va continua activitatea intr-un viitor previzibil. Continuitatea
activitatii depinde si de imbunatatirea performantei sale operationale si/sau de
sprijinul financiar din partea actionarilor.

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.

Presedintele consiliului de administratie al PETRODESIGN S.A.,

BOTGROS IOAN


