S.c. CASID1 CONS S.R.L.

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
LA DATA DE 31.12.2015

S.c. CASID1 CONS S.R.L., cu sediul in Str. BSERICII, numarul _38_, bl. _,
sc. _,
et. _,
ap. _,
CP
___
,
, Judetul DAMBOVITA, iriregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul
DAMBOVITA sub nr. J_15_L64-1"_1998 __ , avand cod unic de inregistrare 10296214, a desrasurat in anul 2015
activitate de TA1EREA S1 RINDELUIREA LEMNULUI, realizand urrnatorii indicatori :
- venituri totale
0
lei;
- cheltuieli totale
O
lei;
- profit brut (pierdere bruta)
0
lei;
- impozit pe veniturile microintreprinderilor
0
lei;
- impozit pe profit
0
lei;
- profit net (pierdere neta)
0
lei;.
Profitul net in suma de
0
- rezerve legale
- acoperirea pierderii contabile
- dividende
- alte rezerve

iei, s-a propus sa fie repartizat pentru urmatoarele destinatii:
lei;
lei;
lei;
lei.

Pierderea contabila de propune a fi acoperita din urmatoarele resurse:
Protitu! obtinut in exercitiile financiare viitoare.
La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile reglemetarilor contabile in vigoare, ale Legii
contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014
pentru
aprobarea reglementarilor
contabile privind situatiile financiare anuale individuale $i situatiile financiare anuale
consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale OMFP 123/2016
- privind principalele aspecte
legate de intocmirea ~i depunerea situatillor
financiare anuale si a raportarilor
contabile anuale ale
operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.
ALTE INFORMATII:

a) dezvoltarea previzibila a entitatii - societatea comerciala isi va axa activitatea pe aceleasi domenii ca in trecut, din
considerentul ca pe aceste domenii s-a inregistrat cea mai mare rata a profitului;
b) activitatile din domeniul cercetarli ~i dezvoltarii - nu este cazul;
c) inforrnatii privind achizitiile propriilor actiuni, si anume - motive Ie achizitiilor efectuate In cursul exercitiului financiar;
nurnarul ~i va loa rea norninala sau, In absente acesteia, echivalentul contabil al actiunilor achtzitlcnate ~i instrainate in
cursul exerdtiului financiar ~i proportia din capitalul subscris pe care acestea 0 reprezlnta.in cazul achizitiei si instrainarii
Cll tit!u oneros, contravaloarea actlunilor: numarul ~i valoarea norninala sau, In absente acesteia, echivalentul contabil al
tuturor actiunilor achizitionate si detinute de entitate si proportia dill capitalul subscris pe care acestea 0 reprezinta - nu
este cezul,
d) existents de sucursale ale entitatii - nu este cazul;
e) in ceea ce priveste utilizarea de catre entitate a instrumentelor financiare, daca sunt semnificative pentru evaluarea
activelor sale, a datoriilor, a pozitiei financiare ~i a profitului sau pierderii:
- obiectivele si politicile entitatli In materie de management al riscului financiar - nu este cazul;
- expunerea entitatii la riscul de pret, riscul de credit, riscul de lichiditate ~i la riscul fluxului de numerar - nu este cazu/.

Mentionam faptul ca - datorita incadrarii in categoria microentitati/entitati
mici, conform art. 491 (alin,
1) din OMFP 1802/2014
- pentru a inteleqe dezvoltarea, perforrnanta sau pozitia entitatii, societatea noastra nu
este obligata sa prezinte 0 analiza ce cuprinde indicatori-cheie de perforrnanta financiari, nefinanciari relevanti (unde
este cazul) pentru activitatile specifice, inclusiv inforrnatii referitoare la aspecte de mediu si de personal, iar in prezentarea
analizei, raportul administratorilor nu trebuie sa contina, atunci cane este cazul, referiri ~i expllcatti suplimentare privind
sumele raportate in sttuatule financiare anuale.
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