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ACTIV Note 
31 decembrie 

2018 
31 decembrie 

2017 

Active imobilizate    

orale   85 160 

 4 3,815,258 2,038,907 

Terenuri 4 15,540 12,907 

Mijoace fixe 4 6,138,976 6,109,847 

Investi ii financiare pe termen lung în p i neafiliate 5 188 188 

Investi ii financiare pe termen lung în p r i afiliate 5 197 197 

 4 127 - 

Avansuri acordate pe termen lung 6 497,817 550,337 
Alte active imobilizate  3 7 

Total active imobilizate  10,468,191  8,712,550 

Active circulante    

Materiale 7 68 138 

 durat  7 802 589 

 7 96 108 

 8 - - 

 8 68 9,559 

Alte avansuri acordate curente 8 1,947 180 

 8 1,066 513 

Crean  ale personalului 8 1 182 

 8 9,405 1,046 

Nu ri bancare 9 696,920 163,944 

Alte active circulante  2,798 3,509 

Total active curente  713,171 179,768 

TOTAL ACTIVE  11,181,362 8,892,318 
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Sold la 01 ianuarie  

2018 
  

Sold la 31 decembrie 

2018 

     

Capital social 17,083 - - 17,083 

Rezerve statutare 517 30 - 547 

Alte rezerve 6,110,536 427,025 395,397 6,142,164 

  21 11 10 

Profit nerepartizat al anilor prece  756  593 163 

Profit net al perioadei de gestiune - 2,730 - 2,730 

Alte elemente de capital propriu, din care 323,937 2,172,509 908,553 1,587,893 

Subven ii entit ilor cu proprietate public  323,937 2,172,509 908,553 1,587,893 

     

Total capital propriu    6,452,829  2,602,315  1,304,554              7,750,590  
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1. e Societate  
 
Într Societatea prin 

nr.16 din 7 februarie 2002, 
ministra  

 înregistra mera 
Înreg
1003600023559 (certificat Seria MD0016066). 
 

n u, 
strada Bucuriei, 12A, MD 2004. Capitalul statutar constituie 17,083 mii lei, cota statului fiind de 100%. 
 

or publice în scop
 Societatea 

gestiune econo . 
 

arele func  
- 

  
rutier;  

- Asigur  utilizarea eficient   
 

-  . 
 
Obiectivele principale ale activi Societ ii s

 
 
În anul 2017 Societatea s-a subordonat Ministerului . În cadrul procesului 
de reorganizare a întreprinderii, a fost emis la data de 

nului, cu privire 
Î

 
 
2.    
 

 financiare sunt întocmite în 
Societatea  Societ ii sunt realizate în conformitate cu 

licii Moldova. Sit
având la baz  metoda costului istoric. 

 
în conformitate cu Standardele Na  de Contabilitate, ce au 

intrat în vigoare din 1 ianuarie 2014, publicate în Monitorul Oficial al Repu
 

 
3. Politici contabile semnificative 
 

jos. Aceste politici au fost aplicate cons în 
 

 
a. Principi  
 
S Din august 2017, 

i
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a. Principi  (continuare) 
 
La momentul întocmirii prezentelor  

ciet  de a-
ii activit

activele sale  a achita datoriile sale în cursul normal al activit ii. Guvernul a exprimat inten ia de a 
continua furnizarea acestui suport financiar pentru Societate, pentru a-i perm oare 
activitatea în baza principiului continuit ii activit ii  pentru a îndeplini obliga iile scadente. În acest 
sens, a fost emis  ârea Guvernului Nr. 225 din 12 martie 2018 pentru aprobarea Programului 

în sum  
de 972,449 mii lei, dintre care suma de 822,859 mii lei este prevazut  pentru între inerea drumurilor. 

 în anexa nr. 1 la ârea Guvernului mai-sus men ionat , se va 
.  

b. Active imobilizate 

 

nstituie active imobilizate  mijloace fi

definitorii, precum: obiectul este i rare a obiectului poate fi evaluat 
în mod credib  

corporale se zura acumulat   
 

 

Mijloacele nsmise î  
 

de . În scopu erilor Hot â

e a unor drumuri 
 iunie 2012, au fost procurate terenuri pe anumite segmente ale drumurilor M3, 

, R1 . 

activelor în curs d
exploatare. 

Amortizarea este calculat  astfel încât  fie alocat costul sau valoarea activelor, în 
activelor în c  baza duratei de via  e 

 
de consum al beneficiilor economice viitoare încorporate în activele respective. Durata util  a activului 

este stabilit  astfel: 

                                                                                  

  
Beton de ciment 3.33% 
Asfalt betonat 6.25% 
Preluc  10% 

 11.10% 
 16.66% 
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b. Active imobilizate (continuare) 

Mijloace fixe                                                                                                                                          

Poduri  
Beton 2% 

 2% 
Metal 2.50% 
Lemn 12.50% 
  

 2.86% 
 2.5%-4% 

tilizat : 

Tipul mijlocului fix                                                                                                                             Ani 
 15  30 
 3 - 10 

Vehicule 6 - 7 
Altele 5 - 10 

Valoarea rezidual   a activului sunt rev  este cazul la fiecare 
perioad  de raportare financiar .  

profit si pierdere 
-au înregistrat. 

includ în valoarea contab  eneficii 
majore se 

 pe parcursul duratei utile de via  

e prin compararea veniturilor 
lui global.  

Imobiliz ri necorporale 

oric minus amortizarea cumulat  
 

ivului, care  

Tipul                                                                                                                                                    Ani 

Programe informatice 3 
 3 - 5 

Altele 3 - 5 

c.  Investi nciare  

Invest  
or sau altor beneficii economice. 

i neafiliate.  
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d. Avansuri acordate pe termen lung  

 ce 
litare a 

i  

e. Active circulante 

Stocuri  
 

, iar stocur
metoda costului mediu ponderat.  
 
Stocurile includ materialele, care reprezint e pa
prestare a serviciilor (combustibil, rechizite de birou, piese de schimb, alte materiale).  
 
Obiectele cuprind bunurile,  
plafonul stabilit 

 
 

furile  
 

 
 
C le entit g 

i de resurse care în
în vigoare. Stingerea 

  curente  
 

ele privind bunurile vîndute (
(servicii de laborator).  
 

l contabil pentru servicii ce              
publice ilor afiliate.  

 

 

Cr a buget, 
ntre sum

impozitele indirecte spre restituire, alte cre  
 

e acordate în contul salariului, sumele acordate titularilor de 
 ea 

salariilor calculate).  
 
Alte cre

 
 

avansurile acordate furnizorilor în cadrul P
Programului în sectorul Drumurilor  din sursele B
Dezvoltare; B ropene  în cadrul Proiectului "Reabilitarea 
drumurilor ele B ncii Mondiale. 
 

 

Numerar în casieri
i curente ale Societ . 
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e. Active circulante (continuare) 

Alte active circulante 
 

tuielilor anticipate (asigurarea AORC, ab
re a situ-lui  

altor active circulante. La 31 decembrie 2018, se includ cheltuieli anticipate pentru servicii juridice de 
reprezentare în procedura de arbitraj. 

f. Capital propriu  

Capitalul gral pl  e în întregime statului, fondator fiind Ministerul 
 al RM. Capitalul propriu include capital social, capital neînregistrat, capital 

lui propriu.  
 
Constituirea capitalulu
Societ . a 
fost stabilit  lei. 
 
Rezervele includ capitalul de r
seama profitului de 

 
 
Alte elemente ale capitalului propriu reprez
alte surse acordate în baza  

g. Datoriile  

hitarea datoriilor. 
Datoriile reprezin Societ  
st

are, datoriile se sub
 

 
 
Datoriile pe termen lung ale Societ  se refer  la  e 

ul Drumurilor, din sursele 
B ncii Europene de Invest ropene; 

ele B ncii Mondiale. 
 

curente, datorii fa  
 
Datoriile Societ  erviciile 

oriile Societ  

 
 
Datoriile onal includ d
indemn tc. uni 
(ajutoarele materiale, utilizarea bunurilor în scopuri de serviciu, etc.).  
 
Alte datorii curente includ alte 
contractelor de antre  
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h. Provizioanele  

Provizioanele sunt recunoscute în momentul în care So
urmare a unor evenimente trecute, este probabil   necesar  stingerea 

. În cazul în care Societatea preconize
 ramburseze un provizion, de exemplu, pe baza unui 

recunoscut  ca un activ separat, dar numai în cazul în care rambursarea este aproape sigur .  

i.  

 din partea Guvernului Republicii Moldova pentru oper
curente includ în   repar

 
 

 ile Financiare I  CE) sunt 
primite în cadrul Proiectului lor din Moldova 
Proiectul Reabilitarea Drumurilor Locale.  
 

în perioada de raportare în care aceste
e în 

totalul serviciilor ce trebuie prestate. 
 
Veniturile din vânzarea bunurilor sunt recunoscute în contul de profit  pierdere atunci când, riscurile 

care de obicei are loc atunci c  clientul a 
acceptat bunurile,  
 
Venituri din prestarea de 
raportare în c toarele area 

ice as
generate pentru entitate. 

Cheltuielile efectuate de catre Societate au fost înregistrate în contabilitate în baza documentelor 
justificative  sunt recunoscute în perioada la care se refer .  

te costuri ale împrumuturilor p
de active su ntru utilizarea sa pre
Toate celelalte costuri de împrumuturi sunt înregistrate ca cheltuieli. 
 
Rezultatul din alte activit i 
perioada de gestiune. Veniturile din alte nd veniturile aferente activelor imobilizate, 

rarea activelor cu titlu gratuit; alte fapte economice care nu se 
aferente activelor 

imo conformitate cu SNC "Cheltuieli". În 
anul 2016, societatea reflecta o parte din cheltuielile aferente activelor imobilizate la cheltuielile 
administrative, astfel prezentîndu-se un rezultat negativ din activitatea opera ional  în situa ii 
financiare. Începind cu 2017, respectivele cheltuieli sunt reflectate în Situatia de Profit si Pierdere la 
Rezultatul din alte activit i. 

j. Impozite  

uma actual  

Fiscale, folosind i legile care au fost adoptate.  
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k. Evenimente ulterioare datei de raportare  

Evenime
 faptul c  prezentarea conform principiulu
 care necesit  ajustare) sunt reflectate în notele aferente 

te ajustabile sunt prezentate în 
note atunci când sunt semnificative. 

l. Datorii contingente  

Datoriile contingente nu sunt recunoscute în ea sunt prezentate în notele explicative, 
în care posibilitate  afecteze beneficiile 

economice viitoare este foarte redus .  

m.  

O parte este considerat  parte afiliat  atunci când fie prin p
familiale sau al  exercite control în mod direct sau indirect sau are o 
influen  notabil  în Societate.  

n. Comparativele  

 prezentat  se refer  la perioada prece
 este de asemenea inclus  

 descriptive atunci când este nciare ale 
perioadei curente. 
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4. I   

 Terenuri  Active în 
 

Drumuri Echipamente 
 

Vehicule Alte Total 

 '000 MDL '000 MDL  '000 MDL  '000 MDL  '000 MDL  '000 MDL  '000 MDL  '000 MDL  
Cost          

Sold la 1 Ianuarie 2017 
 

9,694 
 

3,203 
  

1,549,111 
 

14,175,583 
 

6,733 
 

 6,987 
  

2,011  
 

15,753,322 
 3,213  998,199  616,486 149  -   375  1,618,422 

   (508,403) (2,421,065) - -  -  (2,929,468) 
Transferuri    - - - -  -  - 
Sold la 31 decembrie 2017/ 
1 ianuarie 2018 12,907 3,203 2,038,907 12,371,004 6,882 6,987  2,386  14,442,276 

 770 - 2,207,965 182 152 - 280 2,209,349 
 (18) (231) (4,467) (900) - - - (5,616) 

Transferuri  1,881 - (427,147) 424,545 353 - 368 - 
Sold la 31 decembrie 2018 15,540 2,972 3,815,258 12,794,831 7,387 6,987 3,034 16,646,009 
Deprecierea          

Sold la 1 Ianuarie 2017 - 1,643 - 7,587,266 5,204 5,159 1,601 7,600,873 
Am  - 99 - 394,550 552 699 186 396,086 

 -  - (1,716,344)    (1,716,344) 
Sold la 31 decembrie 2017/ 
1 ianuarie 2018 - 1,742 - 6,265,472 5,756 5,858 1,787 6,280,615 

 - 93 - 394,883 512 500 127 396,115 
 - (96) - (399) - - - (495) 

Sold la 31 decembrie 2018 - 1,739 - 6,659,956 6,268 6,358 1,914 6,676,235 
         

Sold la 31 decembrie 2017 12,907 1,461 2,038,907 6,105,532 1,126 1,129 599 8,161,661 

Sold la 31 decembrie 2018 15,540 1,233 3,815,258 6,134,875 1,119 629 1,120 9,969,774 
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5. iile financiare 
 

Investi Auto-
Siguran  în sum  de 102 mii lei  (2017: 102 mii lei  Centru Chi n u în 
sum  de 86 mii lei (2017: 86 mii lei). 

 
-

lei (2017: 197 mii lei). 
 
6. I mobiliare 
 
Pe parcursul anului Societatea a reclasificat din mijloace fixe în in obiliare, cladirile i alte 

 cu valoar în sum 35 mii lei, care au fost transmise î  pe parcursul 
anului. La momentul rec ei imobiliare, Societatea nu a estimat valo
acestor active, fiind astfel recunoscute la valoarea de bilan
anului Societatea a calculat amortizare 8 mii lei. 
 
7. Avansuri acordate pe termen lung   

Avansurile acordate pe termen 
dul la 31 decembrie 2018 este în sum  de 497,817 mii lei (2017: 550,337 mii 

lei), dintre care avansurile acordate c tre nereziden i reprezint  495,841 mii lei (2017: 539,916 mii lei). 
 
La 31 decembrie 2018 7, avansurile ntate 

 

31 Decembrie 2018 31 Decembrie 2017 

Avansuri acordate în cadrul Proiectului de Suport al 
Programului din Sectorul Drumurilor  495,841 

530,972 

Avansuri acordate în cadrul Proiectului Reabilitarea 
drumurilor locale  - 

17,389 

TOTAL 495,841 548,361 

Alte avansuri pe termen lung 1,976 1,976 

TOTAL datorii pe termen lung 497,817 550,337 

 
8. Stocuri 

 31 Decembrie 2018 31 Decembrie 2017 

Materiale 68 138                                                  

Obiecte de mic  valoare  scurt  durat   802 589              

M rfuri 96 108                           

TOTAL 966 835 

 
8  de 96 tul de 

re vor fi ult ea sectorului km 5+400-6+400 
cu re  podului peste rîul Bâc pe drumul "L376 km 0+000  
L405". 
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9. curente 
 
 

31 Decembrie 2018 31 Decembrie 2017 

a 18) 368 9,559 

le  - - 

Avansuri acordate  1,947 180                          

 1,066 513                           

Creante ale personalului 1 182 

curente  9,105 1,046 

TOTAL 12,487 11,480 

 
Avansurile acorda 8 se refer  la serviciile 
de a auto, administrarea serverului, p
Avan ii privind gestionarea Mijloacelor Bugetare sunt pentru servicii 

 
 
10. Num bancare 
 
 31 Decembrie 2018 31 Decembrie2017 
Conturi curente  696,913 163,943 
Numerar în casierie  7 1 

 696,920 163,944 
 
La 31 decembrie 2018 toate conturile curente sunt deschise la B.C. Moldindconbank SA, Fincombank 
SA, Trezoreria de Stat (MF-Trezoreria). 
 
11. Capital social 
 
La 31 decembrie 2018 capitalul social constituie 17,083 mii lei (31 decembrie 2017: 17,083 mii lei). 
Valoarea   conform ordinului nr.134 din 29 mai 2013. 

Ministerul Economie ii 
Republicii Moldova.  
 
12.  Datorii pe termen lung 
 
La 31 decembrie 2018, datoriile pe termen lung 

ere al Programului în 
Secto  
Euro

 pentru Dezvoltare). La 31 decembrie 2018 
decembrie 2017, datoriile pe ter  
 

31 Decembrie 2018 31 Decembrie 2017 

 
(BERD) 

962,926 879,155 

Banca Europe  (BEI) 1,619,111 944,778 

Asoci  (AID) 115,645 130,023                                   

 (FIV) 180,951 180,833     

TOTAL 2,878,633 2,134,789 

Alte datorii pe termen lung 3,181 35 

TOTAL datorii pe termen lung 2,881,814 2,134,824 
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12. Datorii pe termen lung (continuare) 
 

 de reabilitare a drumurilor na
umurilor locale, finan

 

Guvernul Republicii Moldova i (MEI) 
a ele Proiecte: 
 

     Proiect ramului din Sectorul Drumurilor, a fost implementat începând cu 

Financia

componente. Prim

rii 
Transportului terestru. 
 

     
lansat in anul 2016. Proiectul presupune modernizarea a 300 km de drumuri locale.  

 
toare a proiectel locarea fondurilor de 

ova 
partea princi zile datorate. 
 

împrumuturil -anuale, conform termenilor de p
contract. 
 
Urm toarele acorduri de împrumut sunt in vigoare la 31 decembrie 2018: 
 
Acordul de împrumut BERD nr. 37671 
Acordul de împrumut in valoare de 30,000 mii EUR a fost încheiat cu BERD în data de 28 iunie 2007, 
având ca obiectiv rep  drumuri a creditului a fost stabilita sa fie 

17,500 mii EUR. La data de 6 februarie 2009, BERD a anulat transa A destinata ex e 
reabilitare a sectorulu - 

i de la debursare. Rata dobânzii este 
e vor ef  

respectiv 24 iulie, taxa de angajare 
utilizat. 

BEI  acord de credit FI N Serapis nr. 2006 0485 
Acordul de credit in valoare de 30,000 mii EUR a fost semnat cu BEI în data de 28 iunie 2007 pentru 

  17,500 mii EUR. Pe durata de valabilitate a 
contractului pot fi debursat n creditul 
disponibil la etapa proiectului din data contractului, inclusiv etapa 

te flotan
 

BERD  acord de împrumut nr. 41442 
Acordul de împrumut in valoare de 75,000 mii EUR a fost încheiat cu BERD in data de 29 octombrie 

lor. Suma 
 

tare si supravegherii 
acestora. 
 



r 
NOTE EXPLICATIVE L IILE FINANCIARE 

Pentru  încheiat la 31 decembrie 2018 

(toate cifrele sunt prezentate în mii lei mol u e specificat altfel) 

 

 
18 

12. Datorii pe termen lung (continuare) 

BEI  acord d erapis nr. 2010-0154 
010, 

r. Suma t  
tra
contractuali.  
 
BEI  23 Serapis nr. 2011 0650 

de 150,000 mii EUR a fost încheiat cu BEI in data de 25 iunie 2013, 
având ca obi  
 
BERD  acord de împrumut nr. 45094 
Acordul de împrumut in valoare de 150,000 mii EUR a fost încheiat cu BERD in data de 28 iunie 2013, 
avind  r. Suma totala a creditului va fi debursata in trei 
transe si anume: transa I in suma de 63,000 mii EUR, transa II in suma de 40,000 mii EUR si transa III 
in suma de 47,000 mii EUR. Toate transele sunt destinat litare, si supravegherii 
acestora. 
 

 credit nr. 5747-MD 
Acordul de credit in valoare de 57,000 XDR (echivalent în 80,000 mii 

ezvoltare in data de 28 aprili
local.  
 
Urm toarele acorduri de grant sunt in vigoare la 31 decembrie 2018: 
 
CE- /2011/265 548 
Acordul de grant in suma de 16,200 mii EUR a fost semnat în data de 6 decembrie 2011 pentru 

 
 
EBRD- Grantul Facilitate de Invest  
Acordul de grant in suma de 15,000 mii EUR a fo

Drumurilor in Mol ilor de 
ocolire, indicate in Strategia Infrastructurii Transportului terestru si in Strategia de Transport si Logistica 

ii o va înlocui pe prima). La situa mbrie 2017, nu a fost debursata 
 

 
13.   Datorii curente 
 
 31 decembrie 2018 31 decembrie 2017 

Datorii comerciale 53,996 221,155                            

Avansuri primite 3 108              

personal 20 3,115      

le s  - 1,296                          

Datorii fa ile afiliate (nota 17) 59,446 73,165 

de buget 0 95 

Alte datorii 201,431 4,306                          

 314,896 303,240 
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14.    

 2018 2017 

inere  repara ie drumuri 64,065 52,172    

TOTAL 64,065 52,172  
   

15.   r 
 2018 2017 

Costul rilor inere  ie drumuri 60      150                          

TOTAL 60 150 

 
16.   Alte venituri din activitatea  
 2018 2017 

 3,080 371 

TOTAL 3,080 371 

 
17.    
 

 2018 2017 

Cheltuieli cu amorti ivelor 
imobilizate 396,189 589,771 

Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii 40,089 26,834 

p  10,052 7,048 

Costul vâ ândute 60 86 

Cheltuieli privind stocurile 1,719 1,575 

Alte cheltuieli 10,627 4,872 

Cheltuieli   706,228 3,668,289 

Cheltuieli privind impozitul pe venit  539 518 

 1,165,503 4,298,993 

 
Cheltuielile din alte a i de Guvern 
privitor la repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru anul 2018 si 2017, astfel cheltuielile aferente 

au fost 442,867 mii lei (2017: 602,824 mii lei); cheltuielile aferente 
ilor zero lei (2017: 12,063 lei); cheltuielile 

 7: 17,000  mii lei). Pe parcursul 
anului 2018, entitatea a înregistrat cheltuieli legate de  pe drumurile locale în 
valoare de 2,906 mii lei. helt s valutar 

205,951 mii lei (2017: 85,626 mii lei). 
 
18.   afiliate 
 

nsiderate a fi afiliate, d
part

privire la deciziile oper  
legate, aten formei juridice de organizare a lor. 
Societatea co  (Administrarea de Stat a Drumurilor) din care 
face parte la fel sunt recunoscut  le 
nelegate nu le 
acele . 
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P re) 

n ca

de reabilitare. 

 ii semnificative cu 

Societatea sau care au avut solduri semnificative la 31 decembrie 2018, sunt detaliate în cele ce 

 

 
  Parte afiliat  Natura afilierii 
1 M

Infrastructurii al RM 
Fondator 

2 Start-Plus SRL  for  de aport în capitalul social 
3  Entitate controlat  de c tre 

Infrastructurii al RM * 
4 Drumuri Cahul SA Entitate controlat  de c tre Ministerul E

Infrastructurii al RM * 
5  Entitate controlat  de c tre Ministerul 

Infrastructurii al RM * 
6  Entitate controlat  de c tre 

Infrastructurii al RM * 
7 Drumuri Comrat SA Entitate controlat  de c tre 

Infrastructurii al RM * 
8 Drumuri Criuleni SA  Entitate controlat  de c tre Mini

Infrastructurii al RM * 
9  Entitate controlat  de c tre Mini

Infrastructurii al RM * 
1
0 

Drumuri Ialoveni SA Entitate controlat  de c tre 
Infrastructurii al RM * 

1
1 

Drumuri Orhei SA Entitate controlat  de c tre 
Infrastructurii al RM * 

1
2 

Drumuri R  Entitate controlat  de c tre 
Infrastructurii al RM * 

1
3 

Drumuri Soroca SA Entitate controlat  de c tre Ministerul Economie
Infrastructurii al RM * 

1
4 

 Entitate controlat  de c tre Ministerul Econ
Infrastructurii al RM * 

 
* uril nte lor, în limita 

tot parcursul anului. 

 
Remune  altor membri-cheie ai managementului, a fost  
 
 2018  2017  
   
Remunerarea conducerii  2,978 1,823 
 2,978 1,823 
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P re) 
 

  2018 2017 
   

 SA 4,606 5,691 

 4,329 4,495 

 3,433 9,002 

Drumuri Comrat SA - 2,098 

Drumuri Criuleni SA  4,437 3,196 

 3,247 4,464 

Drumuri Ialoveni SA 11,094 7,083 

Drumuri Orhei SA 3,308 7,352 

 4,735 2,784 

Drumuri Soroca SA 8,236 6,107 

Drumur  6,804 6,878 

Drumuri Cahul SA 5,217 4,538 

Administra e Stat a Drumurilor ÎS (mi c ri interne între componente) * 9,477 

Total dat legate 59,446 73,165 
 

 2018 2017 

 - 54 
Drumuri Criuleni SA  - 26 
Drumuri Cahul SA 68 - 

mi  interne între componente) * - 9,479 

Total  68 9,559 
 
*Societatea gestioneaz  contabilitatea în trei componente separate,  nu are ca procedur  intern  
identificarea  eliminarea soldurilor interne de crean e/datorii, venituri/cheltuieli. Nota pe p r i afiliate 
prezint  crean ele  datoriile aferente p r ilor legate, dar nu  veniturile/cheltuielile aferente p r ilor 
legate. 
 
19.   Litigii i datorii contingente 

 
-o serie de procese d ompaniile 

Strabag AG, SC Pa&Co International, Toto Construzioni Generali SpA/Taddei SpA, OHL u 
lor contractuale, va 9,167 mii 

Euro. De asemenea, la data de 31 decembrie 2018, Societatea era implicat  în cursul normal al 
  într-o list  de litigii civile, legate de încasarea sumelor datorate c  Societate. 

Sumele implicate în litigii nu au fost provizionat Societate. 
 
20.   Impozitarea 
 
Sistemul de impozitare d -o 
fa
aut numite aspecte, pro

ducerea Soc
i financiare sunt adecvate. 
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21.   
fondatorilor 

Indicatori 

Cod 
rd./ 
cod 

 

Sold la 
începutul 
perioadei 

de 
gestiune 

 Sold la 

perioadei 
de 

gestiune 

  

de curs 
valutar 

  

pe termen lung  total 
10 539,918 119,167 155,594 (5,937) 497,554 

Avansuri acordate, inclusiv pe 
 

30 539,918 119,167 155,594 (5,937) 497,554 

Federeatia Rusa 643 - 179 182 3 - 
Romania 642 18,880 - - (822) 18,058 
Italia 380 168,558 777 26,316 (6,616) 136,403 
Franta 250 - 158 - - 158 
Marea Britanie 826 - 3 3 (0) - 
Azerbadjan 31 154,155 - - 18,969 173,124 
Portugalia 620 111,422 66 106,461 (4,961) 66 
Republica Ceha 203 64,224 - - (11,924) 52,300 
Bulgaria 100 13,735 - 13,895 160 - 
Republica Coreea de Sud 410 8,944 - 8,579 (365) - 
Olanda 528 - 1,645 158 - 1,487 
Turcia 792 - 116,339 - (381) 115,958 
Datorii pe termen lung total 70 2,134,789 789,871 27,717 (18,310) 2,878,633 
Alte datorii,  110 2,134,789 789,871 27,717 (18,310) 2,878,633 
Marea Britanie 826 879,155 92,702 736 (8,194) 962,927 
Belgia 56 180,833 - - 118 180,951 
Luxemburg 442 944,778 697,169 13,375 (9,461) 1,619,111 
SUA 840 130,023 - 13,606 (773) 115,644 
 

22. scurt 
fondatorilor 

Indicatori 

Cod 
rd./ 
cod 

 

Sold la începutul 
perioadei de gestiune gestiune 

perioadei de 
gestiune 

La care 
termenul 
de p

nu a 
sosit sau 

este 
expirat 

un an 

Termenul 
expirat 

mai mult 
de un an 

 
 

 
 

de curs 
valutar 

La care 
termenul 

nu a sosit 
sau este 
expirat 

an 

Termen
ul 

expirat 
mai 

mult de 
un an 

Datorii curente 
 total 

70 206,250 520 290,504 339,191 (11,140) 146,943 - 

Datorii 
comerciale, 

 
80 206,250 520 290,504 339,191 (11,140) 146,943 - 

Romania 642 25,802 520 - 520 (1,123) 24,679 - 
Italia 380 9,061 - 164,961 144,907 (3,848) 25,267 - 
Azerbadjan 31 59,190 - 101,707 116,393 (2,041) 42,463 - 
Austria 40 24,464 - - - (1,065) 23,399 - 
Republica Ceha 203 84,322 - 23,836 77,371 (2,914) 27,873 - 
Portugalia 620 3,411 - - - (149) 3,262 - 

 
 
 




