
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 
SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA

RAPORT

PRIVIND PROPUNERILE SPRE APROBARE A

- Situatiilor financiarepe anul 2011 (bilanţ raport cenzori,raport CA

Distribiurea profitului pe 2011

- Buget 2012

Consiliul de Administraţie intrunit in data de 06-04-2012 in şedinţa de consiliul unde 
s- au analizat - Raportul cenzorilor si Raportul societăţii .prezentat de Directorul 
Economic in ce privesc situatiile financiare pe anul 201 l,situatia repartizării profitului 
net si propunerile bugetare pe anul 2012 si s-au retinut urmatoarele aspecte :

- din rapoartele prezentate reese ca situatiile financiare aferente anului 2011 au 
fost intocmite cu respectarea regulilor si metodelor contabile general admise sub 
resposabilitatea conducerii societatii .rezultatele inregistrate de către societate au fost 
raportate in situatiile financiare pe anul 2011 (bilanţ contabil,cont de profit si pierdere, 
politici contabile note explicative la situatiile financiare ) si sunt anexate la prezentul 
raport.

Societatea conform situatiilor prezentate reese ca in anul 2011 realizeaza :
Venituri 4.178.804 lei
Cheltuieli 3.971.980 lei
Profit brut 206 824 lei
Impozit pe profit 35.085 lei 
Profit net 171.739 lei

Din raportul Cenzorilor rezulta ca operaţiunile contabile s-au inregistrat cronologic si 
sistematic in evidenta contabila nu au fost descoperite abateri in acest sens avind la 
baza documente justificative,pentru fiecare fel de cheltuieli, drepturi,obligaţii de plata 
evoluţia veniturilor si stabiliriea rezultatelor

Rezulta atat din raportul cenzorilor cat si din raportul prezentat de societate ca s-a 
efectuat inventarierea patrimoniului la sfarsitul anului 2011 fara a se constata plusuri sau 
minusuri ,iar rezultatele inventarieii au fost consemnate in Registrul de inventariere.



Se propune ca profitul net obtinut in anul 2011 sa se repartizeze

8.587 lei pe fondul de rezerva 
163.152 lei surse de investitii

In contextual aspectelor prezentate in rapoartele cenzorilor si a societatii si in urma 
dezbaterilor ce a avut loc in şedinţa de consiliul cu observaţiile si cu propunerile făcute 
le supunem spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
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