
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RAPORT ANUAL 

 

Raport anual conform Regulamentului nr. 1/2006 al C.N.V.M. privind emitentii si 

operatiunile cu valori mobiliare. 

Prezentul Raport anual se refera la activitatea desfasurata in anul 2016 . 

Data raportului : 15.03.2016 

Sediul societatii : Municipiul Slobozia, Soseaua Calarasi, Km.4, Judetul Ialomita, 

Romania 

Numar telefon : 0243/211225 ; fax 0243/232539 

E-mail : amonil.sl@amonil.ro 

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : 2071105 

Numar de ordine in Registrul Comertului : J 21/226/1991 

Piata reglementata pe  care  se  tranzactioneaza valorile mobiliare : Bursa de 

Valori Bucuresti  

Capitalul social subscris si varsat : 111.265.809,1 Ron 

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societate: actiuni 

nominative dematerializate pe suport electronic cu o valoare nominala de 0,1 Ron / 

actiune. 

 

 

CAPITOLUL 1 

ACTIVITATEA SOCIETATII COMERCIALE AMONIL S.A. 

 
 

1.1 a)   ACTIVITATEA DESFASURATA DE SOCIETATE 

 

Conform Actului Constitutiv al societatii, obiectul principal de activitate al SC 

AMONIL SA este productia de energie electrica  cod CAEN 3511 . 

In  anul  2016 activitatea desfasurata  a constat  in  principal  din obtinerea veniturilor din  

chirii si alte venituri. 

 

 

 
1.1 b)              DATA INFIINTARII SOCIETATII 

  

Societatea comerciala Amonil  S.A. a fost infiintata in baza Legii nr.15/1990 si a 

H.G. 1213/ 20.11.1990, prin preluarea intregului patrimoniu al fostului Combinat de 

Ingrasaminte Chimice Slobozia. 
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1.1 c)   FUZIUNI SAU REORGANIZARI SEMNIFICATIVE 

  

In cursul exercitiului financiar 2016 nu au avut loc fuziuni sau reorganizari 

semnificative ale S.C. Amonil S.A. Slobozia. 

 

 
1.1 d)   DATE PRIVIND ACTIVELE  

  

Activul principal al S.C. Amonil S.A. ramane  investitia in curs de punere in 

functiune « Instalatia de producere a energiei electrice si termice prin cogenerare ». 

De aprobarea  planului de reorganizare a societatii  va depinde punerea in functiune a 

investitiei « Centrala de cogenerare » in cursul anului 2017.  

  
1.1.1. ELEMENTE DE EVALUARE GENERALA 

 

1.1.1. a)   Exercitiul financiar al anului 2016 s-a incheiat cu  pierdere  in suma de 

1.500.115 lei ; 

1.1.1. b)   Cifra de afaceri inregistrata de S.C. Amonil S.A. in anul 2016 este  

  de 3.000 lei ; 

1.1.1.c)  Analiza rezultatului din exploatare in anul 2016 

 

 

1. Venituri din exploatare =        3.000 lei 

2. Cheltuieli de exploatare =   2.300.049 lei 

3. Rezultatul brut aferent activitatii de exploatare = - 2.297.049 lei. 

 

  

Activitatea  S.C. Amonil S.A. in anul 2016 se caracterizeaza prin desfasurarea unor 

activitati care sa asigure realizarea veniturilor prognozate. 

 Veniturile inregistrate  au fost realizate de societate din  chirii si alte venituri. 

 Conducerea societatii a  asigurat functionarea acesteia in sensul obtinerii 

veniturilor necesare desfasurarii activitatii in conditii normale. 

 

 

 
1.1.2. EVALUAREA NIVELULUI TEHNIC AL SOCIETATII 

 

1.1.2. a)  nivelul tehnic al societatii este cel necesar coordonarii lucrarilor de punere 

in functiune a investitiei in curs « Centrala de cogenerare ». 

1.1.2. b)  Defalcarea cifrei de afaceri pe anul 2016 este urmatoarea :  

 

 pe activitati:       

- chirii             3.000 lei 

 pe zone geografice: 



 

 

 

- livrari interne               3.000 lei, 
 

 
1.1.3. EVALUAREA ACTIVITATII DE APROVIZIONARE TEHNICO MATERIALA 

  

 Activitatea desfasurata in anul 2016 nu a presupus aprovizionari ritmice cu materii 

prime,  materiale  si alte bunuri necesare. 

 
1.1.4. EVA LUAREA ACTIVITATII DE VANZARE  

Veniturile din vanzari au fost realizate in principal pe seama serviciilor prestate. 

 
1.1.5. ASPECTE  LEGATE DE PERSONALUL SOCIETATII  

La 31.12.2016 numarul de salariati ai SC AMONIL SA era de 11 salariati. 

La nivelul societatii este constituit si functioneaza Sindicatul Liber AMONIL. 

 
1.1.6. ASPECTE LEGATE DE IMPACTUL ACTIVITATII DE BAZA ASUPRA MEDIULUI 

Pentru anul 2016 nu sunt aspecte de raportat. 

 
1.1.7. CHELTUIELI DE CERCETARE – DEZVOLTARE 

In anul 2016 nu au fost realizate cheltuieli de cercetare si dezvoltare. 

 
1.1.8 EVALUAREA ACTIVITATII SOCIETATII PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI 

Pentru SC AMONIL SA, riscurile majore in anul 2016 au fost :  

- Riscul de lichiditate ; 

- Riscul aferent mediului economic ; 

- Riscul de piata ; 

- Riscul de intrare in faliment ; 

 

- Actiunile intreprinse de Conducerea societatii fata de  aceste riscuri au fost 

descrise in Capitolul 1.1.c), paragraful 1.1.1 al prezentului raport. 

 
1.1.9. ELEMENTE DE PERSPECTIVA PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETATII 

 

Anul 2017  va fi marcat in principal de aprobarea planului de reorganizare a 

societatii si implica punerea in functiune a investitiei « Centrala de cogenerare ».  

 

 
2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETATII 

 - investitia in curs « Centrala de producere a energiei electrice si termice in 

cogenerare » ; 

 - terenuri ; 

 - constructii ; 

 - investitii imobiliare ; 

 - echipamente,aparate de masura. 

 

 



 

 

 

 3.PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE 

 

          

 3.1. Capitalul social al societatii este de 111.265.809,1 lei divizat in 1.112.658.091 

actiuni cu o valoare nominala de 0,1 Ron. 

 Actiunile societatii SC AMONIL SA se tranzactioneaza incepand cu 11 decembrie 

2007 la Bursa de Valori Bucuresti, categoria a II a. 

 Incepand din data de 5 iunie 2015, data deschiderii procedurii insolventei, 

actiunile au fost  suspendate de la tranzactionare. 

3.2. Situatia dividendelor nete in ultimii 3 ani se prezinta astfel : 

- in anul 2013 nu au fost acordate dividente ; 

- in anul 2014 nu au fost acordate dividende ; 

 - in anul 2015 nu au fost acordate dividende . 

 
3.3. Nu este cazul. 

3.4. Nu este cazul. 

3.5. Nu este cazul. 

 

 

 
4.CONDUCEREA SOCIETATII 

 

 

Conducerea societatii este asigurata de doamna Matei Cristina  , administrator 

special , numit de catre  Adunarea Generala a Actionarilor in luna septembrie 2015. 

 

4.1.b Nu este cazul. 

4.1.c Nu este cazul. 

4.1.d Nu este cazul. 

 

5. SITUATIA FINANCIAR CONTABILA 

 
 Elemente de bilant 

 
INDICATOR Anul 2015 Anul 2016 

Active imobilizate 68.529.502 68.483.239 

Active circulante, din care: 20.819.268 18.479.183 

Stocuri 7.648.806 7.618.701 

Creante comerciale 6.321.356 3.641.297 

Alte creante 6.616.636 3.902.557 

Conturi la banci in lei 223.206 3.282.293 

Conturi la banci in devize 0 0 

Avansuri, casa, alte valori 9.264 34.335 

Cheltuieli in avans 0 0 

TOTAL ACTIV 89.348.770 86.962.422 

   

   

INDICATOR   



 

 

 

Capital social 111.265.809 111.265.809 

Ajustari ale capitalului social 38.386.704 38.386.704 

Alte elemente  de capital 195.206 195.206 

Rezerve 11.775.926 11.787.610 

Profit/pierdere -1.542.890 -1.500.115 

Furnizori neachitati 10.998.150 10.670.017 

Alte datorii 18.359.735 15.204.112 

Provizioane, imprumuturi 4.625.293 4.625.293 

Rezultatul reportat -104.715.163 -103.672.214 

Datorii ce trebuie platite intr-o per. > 1 an 0 0 

Repartizarea profitului 0 0 

TOTAL PASIV 89.348.770 86.962.422 

   

INDICATOR   

Cifra de afaceri 593.827 3.000 

Venituri totale, din care: 3.627.305 2.427.507 

     venituri din exploatare 705.559 3.000 

     venituri financiare 2.921.746 2.424.507 

Cheltuieli totale, din care: 5.170.195 3.927.622 

     Cheltuieli de exploatare 4.535.985 2.300.049 

     Cheltuieli financiare 634.210 1.627.573 

Profit  net/ pierdere -1.542.890 -1.500.115 

  

  

In cursul anului 2016 au fost depuse situatiile si raportarile solicitate de catre institutiile 

statului si alte institutii de reglementare in domeniu. 
 

 

Administrator Special, 

Cristina Matei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AMONIL SA SLOBOZIA 
  

   Situatia Pozitiei Financiare   la 31.12.2016/Status of the Financial Position on 
31.12.2016 

  

Denumirea indicatorului  

31 dec. 31 dec. 

2015 2016 

Active imobilizate/Fixed assets   LEI 

 Imobilizari  necorporale/Intangible assets 0 0 

 Imobilizari corporale/Tangible assets               63,074,127.00                    63,027,864.00  

 Terenuri si amenajari de terenuri/Lands and land arrangements                  2,544,817.00                       2,544,817.00  

 Constructii/Constructions                     432,668.00                          399,397.00  

 Instalatii tehnice si mijloace de transport/Tehnical equipments and transport means                       32,601.00                            19,609.00  

 Investitii imobiliare/Real estate investments                     157,639.00                          157,639.00  

 Imobilizari corporale in curs de executie/Tangible assets in progress               59,906,402.00                    59,906,402.00  

Active  financiare disponibile pentru vanzare/Financial assets available for sale                  5,435,375.00                       5,435,375.00  

Alte active financiare/Other financial assets                        20,000.00                             20,000.00  

Total Active imobilizate/Total fixed assets               68,529,502.00                    68,483,239.00  

Active Circulante/Current Assets     

Stocuri/Stocks                  7,648,806.00                       7,618,701.00  

Creante comerciale si alte creante/Trade receivables and other receivables               12,937,991.00                       7,543,854.00  

Cheltuieli inregistrate in avans/Expenses recorde in advance                                      -                                             -    

Numerar si echivalente de numerar/Cash and cash equivalents                     232,471.00                       3,316,628.00  

Total Active Circulante/Total of Current Assets                20,819,268.00                     18,479,183.00  

Total Active/Total of Assets               89,348,770.00                    86,962,422.00  

      

Capital social/Share capital             111,265,809.00                  111,265,809.00  

Rezerve/Spares               11,775,926.00                    11,787,610.00  



 

 

 

Rezultatul exercitiului/Result of the financial year -1,542,890.00 -1,500,115.00 

Rezultatul reportat/Reported result -67,090,225.00 -66,036,013.00 

Rezultatul reportat provenit din adoptarea prima data a IAS29/Reported result      

 coming from the aplication IAS 29 first time -37,624,516.00 -37,636,201.00 

Ajustari ale capitalului social/Capital adjustments               38,386,704.00                    38,386,704.00  

Alte elemente de capitaluri proprii/Other elements of equity capital                     195,206.00                          195,206.00  

Total Capitaluri Proprii/Total Equity Capitals               55,366,014.00                    56,463,000.00  

Datorii/Debts     

Datorii comerciale si alte datorii/Commercial debts and other debts                29,357,463.00                    25,874,129.00  

Datorii pe termen lung/Long- term debts                                      -                                             -    

Provizioane/Provisions                  4,625,293.00                       4,625,293.00  

Total Datorii/Total Debts               33,982,756.00                    30,499,420.00  

Total Capitaluri Proprii si Datorii/Total Equity Capitals and Debts               89,348,770.00                    86,962,422.00  

   Special Administrator , Alta persoana imputernicita/Authorized 
person 

        Matei Cristina               Dutu Viorica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
       

AMONIL SA SLOBOZIA 
                                  SITUATIA Rezultatului  Global la 31.12.2016  
                                        Status of the Global Report on 31.12.2016  
 

LEI 

Denumirea indicatorilor Anul 2015 Anul  2016 

Venituri/Incomes     

Venituri din vanzari/Sales income 593,827.00 3,000.00 

Alte venituri/Others incomes 111,732.00 0 

Variatia stocurilor/Stock variations 0 0 

Total Venituri /Total Income 705,559.00 3,000.00 

Cheltuieli/Expenses     

Cheltuieli privind stocurile/Expenses concerning the stocks 1,907.00 15,725.00 

Cheltuieli cu energia si apa/Expenses concerning the utilities 248 433 

Costul  marfurilor vandute/Cost of goods sold 0 0 

Cheltuieli cu personalul/Expenses for employees 1,000,408.00 649,081.00 

Cheltuieli  cu amortizarea/Expenses with the depreciation of the immobilisations 36,155.00 33,871.00 

Cheltuieli cu servicii prestate de terti/Expenses for services performed by  third parties  370,954.00 763,218.00 

Alte cheltuieli/Others expenses 3,126,313.00 837,721.00 

Total Cheltuieli /Total expenses 4,535,985.00 2,300,049.00 

Rezultatul Activitatilor Curente/Result of current activities -3,830,426.00 -2,297,049.00 

Venituri financiare/Financial incomes 2,921,747.00 2,424,507.00 

Cheltuieli financiare/Financial expenses 634,211.00 1,627,573.00 

Rezultatul Financiar/Financial Result 2,287,536.00 796,934.00 

Rezultatul  net al perioadei/Net result for the period -1,542,890.00 -1,500,115.00 

Alte Elemente ale Rezultatului Global/Other parts of the Global Result     

Rezultatul pe actiune de baza/diluat/Result per main action -0.0014 -0.0013 

Numarul actiunilor/Number of shares 1,112,658,091.00 1,112,658,091.00 

   
Special Administrator , 

Alta persoana imputernicita/Authorized 
person 

                    Matei Cristina               Dutu Viorica 



 

 

 

SC AMONIL SA 

Situatia modificarilor in capitalurile proprii pentru perioada incheiata la 31 DEC. 2015 
  Toate sumele sunt exprimate in Ron daca nu se specifica altfel 

    
LEI 

  Capital  Ajustari 
Alte 
elemente Alte Rezultatul Rezultatul Total 

  social 
capital 
social de capital rezerve reportat perioadei 

capitaluri 
proprii 

Sold la data de 1 ian.2015 111,265,809 38,386,704 195,206 11,763,452 -95,439,228 -2,659,572 63,512,371 

Modificari ale politicilor contabile             0 

Emisiune de capital social             0 

Dividende             0 

Rezultat global aferent perioadei           -1,542,890 -1,542,890 

Transfer catre rezultatul reportat       12,473 
-

9,275,934.00  2,659,572 -6,603,889 

Sold la data de 31 decembrie 2015 111,265,809 38,386,704 195,206 11,775,925 
-

104,715,162 -1,542,890 55,365,592 

Situatia modificarilor in capitalurile proprii pentru perioada incheiata la 31 DEC. 2016 
  Toate sumele sunt exprimate in Ron daca nu se specifica altfel 

    
LEI 

  Capital  Ajustari 
Alte 
elemente Alte Rezultatul Rezultatul Total 

  social 
capital 
social de capital rezerve reportat perioadei 

capitaluri 
proprii 

Sold la data de 1 ian.2016 111,265,809 38,386,704 195,206 11,775,925 
-

104,715,162 -1,542,890 55,365,592 

Modificari ale politicilor contabile             0 

Emisiune de capital social             0 

Dividende             0 

Rezultat global aferent perioadei           -1,500,115 -1,500,115 

Transfer catre rezultatul reportat       11,685 1,042,948.00  1,542,890  2,597,523 

Sold la data de 31 decembrie 2016 111,265,809 38,386,704 195,206 11,787,610 
-

103,672,214 -1,500,115 56,463,000 

Administrator Special, 
   

Alta persoana imputernicita, 
 Cristina Matei 

   
        Viorica Dutu 

   



 

 

 

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la 31 dec. 2016 

   
METODA DIRECTA 

 

LEI 

  Exercitiul financiar 

Flux de trezorerie din activitati de exploatare Anul  2015 Anul  2016 

Incasari de la clienti 678,297.00 4,896,606.00  

Plati catre furnizori 246,045.00 684,890.00  

Plati catre  angajati 201,491.00 477,088.00  

Impozit pe profit platit 0.00 121,502.00  

Alte plati generate de exploatare 29,006.00 528,968.00  

Numerar net din activitati de exploatare 201,755.00 3,084,158.00 

Flux de trezorerie din activitati de investitii     

Plati  pentru achizitionare  de actiuni   0 

Plati pentru achizitionare de imobilizari corporale 0.00 0 

Incasari  din vanzarea de imobilizari 0.00 0 

Numerar net din activitati de investitie 0.00 0.00 

Flux de trezorerie din activitati de finantare 0.00 0.00 

Incasari din emisiunea de actiuni 0.00 0 

Incasari din imprumuturi pe termen lung 0.00 0 

Plata datoriilor aferente leasing financiar 0.00 0 

Dividende platite 0.00 0 

Numerar net din activitati de finantare 0.00 0.00 

Variatia neta a numerarului si echival. de numerar 201,780.00 3,084,158.00 

Numerar  si echiv. de numerar la inceputul perioadei 30,690.00 232,470.00 

Numerar si echiv. de numerar  la sfirsitul  perioadei 232,470.00 3,316,628.00 

   Administrator Special, Alta persoana imputernicita, 

Cristina MATEI  Viorica  DUTU 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

AMONIL  SA SLOBOZIA -  NOTE PENTRU RAPORTARILE ANUALE 2016 
Toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu se specifica altfel 

  

   

Denumirea indicatorului  

31 dec.2015 31 dec.2016 

  Active imobilizate 
 

LEI 

 Imobilizari  necorporale 0 0 

 Imobilizari corporale 
    

63,074,127.00  
    

63,027,864.00  

 Terenuri si amenajari de terenuri 
      

2,544,817.00  
       

2,544,817.00  

 Constructii 
          

432,668.00  
          

399,397.00  

 Instalatii tehnice si mijloace de transport 
            

32,601.00  
            

19,609.00  

 Investitii imobiliare 
          

157,639.00  
          

157,639.00  

 Imobilizari corporale in curs de executie 
    

59,906,402.00  
    

59,906,402.00  

Active  financiare disponibile pentru vanzare 
      

5,435,375.00  
       

5,435,375.00  

Alte active financiare 
             

20,000.00  
             

20,000.00  

Total Active imobilizate 
    

68,529,502.00  
    

68,483,239.00  

Active Circulante 
  

Stocuri 
      

7,648,806.00  
       

7,618,701.00  

Creante comerciale si alte creante 
    

12,937,991.00  
       

7,543,854.00  

Cheltuieli inregistrate in avans 
                           

-    
                           

-    

Numerar si echivalente de numerar 
          

232,471.00  
       

3,316,628.00  

Total Active Circulante 
     

20,819,268.00  
     

18,479,183.00  

Total Active 
    

89,348,770.00  
    

86,962,422.00  

   
Capital social 

  
111,265,809.00  

  
111,265,809.00  

Rezerve 
    

11,775,926.00  
    

11,787,610.00  

Rezultatul exercitiului -1,542,890.00 -1,500,115.00 

Rezultatul reportat -67,090,225.00 -66,036,013.00 

   Rezultatul reportat provenit din adoptarea prima data a IAS29 -37,624,516.00 -37,636,201.00 

Ajustari ale capitalului social 
    

38,386,704.00  
    

38,386,704.00  
 

 0 
 

 



 

 

 

Alte elemente de capitaluri proprii 
          

195,206.00  
          

195,206.00  

Total Capitaluri Proprii 
    

55,366,014.00  
    

56,463,000.00  

Datorii 

  
Datorii comerciale si alte datorii 

    
29,357,463.00  

    
25,874,129.00  

Datorii pe termen lung 
                           

-    
                           

-    

Provizioane 
      

4,625,293.00  
       

4,625,293.00  

Total Datorii 
    

33,982,756.00  
    

30,499,420.00  

Total Capitaluri Proprii si Datorii 
    

89,348,770.00  
    

86,962,422.00  
 

 
                                       SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL la data de 31.12.2016 

Denumirea indicatorilor                           Anul 2015            Anul 2016    

Venituri     

Venituri din vanzari 593,827.00 3,000.00 

Alte venituri 111,732.00 0 

Variatia stocurilor 0 0 

Total Venituri  705,559.00 3,000.00 

Cheltuieli     

Cheltuieli privind stocurile 1,907.00 15,725.00 

Cheltuieli cu energia si apa 248 433 

Costul  marfurilor vandute 0 0 

Cheltuieli cu personalul 1,000,408.00 649,081.00 

Cheltuieli  cu amortizarea 36,155.00 33,871.00 
Cheltuieli cu servicii prestate de 
terti 370,954.00 763,218.00 

Alte cheltuieli 3,126,313.00 837,721.00 

Total Cheltuieli  4,535,985.00 2,300,049.00 

Rezultatul Activitatilor Curente -3,830,426.00 -2,297,049.00 

Venituri financiare 2,921,747.00 2,424,507.00 

Cheltuieli financiare 634,211.00 1,627,573.00 

Rezultatul Financiar 2,287,536.00 796,934.00 

Rezultatul  net al perioadei -1,542,890.00 -1,500,115.00 
Alte Elemente ale Rezultatului 
Global     
Rezultatul pe actiune de 
baza/diluat -0.0014 -0.0013 

Numarul actiunilor 1,112,658,091.00 1,112,658,091.00 



 

 

 

Situatia modificarilor in capitalurile proprii pentru perioada incheiata la 31 DEC. 2015 
   

     
LEI 

  Capital  Ajustari Alte elemente Alte Rezultatul 
Rezultatul 
perioadei Total 

  social capital social de capital rezerve reportat   
capitaluri 
proprii 

Sold la data de 1 ian.2015 111,265,809 38,386,704 195,206 11,763,452 -95,439,228 
 -
2,659,572 63,512,371 

Modificari ale politicilor contabile             0 

Emisiune de capital social             0 

Dividende             0 

Rezultat global aferent perioadei           -1,542,890 -1,542,890 

Transfer catre rezultatul reportat       12,473 -9,275,934  2,659,572 -6,603,889 

Sold la data de 31 decembrie 2015 111,265,809 38,386,704 195,206 11,775,925 
-

104,715,162 -1,542,890 55,365,592 

 
 

Situatia modificarilor in capitalurile proprii pentru perioada incheiata la 31 DEC. 2016 
  

      

  Capital  Ajustari Alte elemente Alte Rezultatul 
Rezultatul 
perioadei Total 

  social capital social de capital rezerve reportat   
capitaluri 
proprii 

Sold la data de 1 ian.2016 111,265,809 38,386,704 195,206 11,775,925 -104,715,162 -1,542,890 55,365,592 

Modificari ale politicilor contabile             0 

Emisiune de capital social             0 

Dividende             0 

Rezultat global aferent perioadei           -1,500,115 -1,500,115 

Transfer catre rezultatul reportat       11,685 1,042,948  1,542,890 2,597,523 

Sold la data de 31 decembrie 2016 111,265,809 38,386,704 195,206 11,787,610 -103,672,214 -1,500,115 56,463,000 



 

 

 

 

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la 31 dec. 2016    LEI 

 
METODA DIRECTA   

Incasari de la clienti 678,297.00 4,896,606.00  

Plati catre furnizori 246,045.00 684,890.00  

Plati catre  angajati 201,491.00 477,088.00  

Impozit pe profit platit 0.00 121,502.00  

Alte plati generate de exploatare 29,006.00 528,968.00  

Numerar net din activitati de exploatare 201,755.00 3,084,158.00 

Flux de trezorerie din activitati de investitii     

Plati  pentru achizitionare  de actiuni 0  0 

Plati pentru achizitionare de imobilizari corporale 0.00 0 

Incasari  din vanzarea de imobilizari 0.00 0 

Numerar net din activitati de investitie 0.00 0.00 

Flux de trezorerie din activitati de finantare 0.00 0.00 

Incasari din emisiunea de actiuni 0.00 0 

Incasari din imprumuturi pe termen lung 0.00 0 

Plata datoriilor aferente leasing financiar 0.00 0 

Dividende platite 0.00 0 

Numerar net din activitati de finantare 0.00 0.00 

Variatia neta a numerarului si echival. de numerar 201,780.00 3,084,158.00 

Numerar  si echiv. de numerar la inceputul 

perioadei 30,690.00 232,470.00 

Numerar si echiv. de numerar  la sfirsitul  

perioadei 232,470.00 3,316,628.00 

   

   

    

 

1.INFORMATII  GENERALE 

SC AMONIL SA SLOBOZIA este o societate comerciala pe actiuni  cu capital privat infiintata in 

anul 1991,in baza Legii nr.15/1990,prin preluarea intregului  patrimoniu al fostului Combinat de 

Ingrasaminte Chimice Slobozia,  si are ca  obiect principal  de activitate producerea de energie 

electrica(Cod CAEN 3511). 

 Sediu social: şos. Călăraşi km 4, Slobozia, jud. Ialomiţa  telefon/fax:0243211225,0243211983 

 Numar de ordine in Registrul Comertului : J21/226/1991; CUI 2071105 



 

 

 

 Capital social subscris: 111 265 809,1 lei , integral varsat, divizat într-un număr de 

 1 112 658 091 acţiuni cu o valoare  de  0,1 lei fiecare. 

 Structura acţionariat la  data de 31.12.2016 : 

 - Zalois Limited- Belize     32,19% 

 - Jovline Limited -Belize     18,23% 

 - Salink Limited  - Cipru ,Nicosia                    13,55% 

 - Alti actionari persoane fizice si juridice                              36,03%  

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societate:actiuni nominative dematerializate pe 

suport electronic cu o valoare nominala  de 0.1 Ron/actiune. 

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare:Bursa de Valori Bucuresti.Actiunile 

AMONIL SA sunt suspendate de la tranzactionare  incepand din data de 5 iunie 2015 cand a fost deschisa 

procedura insolventei. 

Conducerea societatii este asigurata de doamna Matei Cristina numita administrator special de  catre  

Adunarea Generala a Actionarilor  la sedinta din  10 septembrie 2015. 

 

Copii ale situatiilor financiare anuale,pot fi obtinute de la sediul societatii  si de pe site-ul www.amonil.ro. 

 

Fiind in perioada de observatie, conform Legii 85/2006, Societatea AMONIL SA  a considerat 

oportuna mentinerea auditorului ales, firma  „CONS AUDIT INTER”, in vederea supravegherii 

actiunilor pe care societatea le va intreprinde pana la confirmarea  de catre  Instanta a planului de 

reorganizare al societatii. 

 

 

2.APLICAREA  STANDARDELOR  INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA NOI SI 

REVIZUITE 

Urmatoarele amendamente la  standardele existente si adoptate de UE sunt in vigoare pentru 
perioada curenta: 
Amendamente la diferite standarde- Imbunatatiri aduse la IAS 1 ,IFRS 10, IFRS 12 IAS 28, IAS 38 in 

scopul de a elimina inconsecventele si a clarifica formularile, in vigoare  incepand cu 1 februarie 2015. 

Amendamente la IAS 19 „Beneficiile angajatilor”- planuri de  beneficii denumite contributiile angajatilor in 

vigoare pentru perioade anuale incepand cu 1 sau dupa 1 februarie 2015. 

IFRS 12- Prezentarea intereselor existente in alte entitati impune entitatilor sa prezinte informatii care vor 

permite utilizatorilor situatiilor financiare sa evalueze: 

- natura si riscurile asociate intereselor sale in alte entitati 

- efectele acelor interese asupra pozitiei financiare, performantei financiare si fluxurilor sale de 

trezorerie 



 

 

 

Amendamente la IFRS 10,IFRS 12 si IAS 27 prevad exceptii pentru cerintele de consolidare in conformitate cu 

IFRS 10  si impun ca entitatile calificate drept societati de investitii sa isi evalueze investitiile in entitiati 

controlate, precum si in investitii in asociatii si in asocieri in participatie, la valoarea justa prin situatia 

individuala a profitului sau pierderii si altor elemente ale rezultatului global,in loc sa le consolideze. 

Standarde si interpretari emise de IASB si adoptate de Uniunea Europeana, care au intrat in 
vigoare in perioada curenta 

 Amendamente la IAS 1 Prezentarea situatiilor financiare  in vigoare pentru perioade incepand cu 1 

ianuarie 2016. Amendamentele la IAS 1 clarifica faptul ca entitatile ar trebui sa utilizeze rationamentul 

professional in stabilirea locului si ordinii in care informatia este prezentata in situatiile financiare si ca 

includerea de informatii nesemnificative  poate afecta utilitatea prezentarilor. Aplicarea acestui 

amendament nu are efect asupra situatiilor financiare. 

 Amendamente la IAS 16 – Imobilizari  corporale si IAS 38 – Imobilizari necorporale adduce 

clarificari metodelor pentru depreciere si amortizare. Acestea clarifica faptul ca metodele care presupun 

calculul deprecierii unui active pe baza venitului nu sunt recomandate deoarece venitul generat de o 

activitate care include utiliazrea unui activ, reflecta in general alti factori decat consumul beneficiilor 

economice incorporate in active. 

 Amendamente la IAS 27 “Situatii financiare individuale”.Situatiile financiare in care se aplica  

metoda punerii in echivalenta( in vigoare incapand cu 1 ianuarie 2016) nu sunt situatii financiare 

individuale. 

 Amendamente la diverse Standarde – imbunatatiri aduse IFRS rezultatea din proiectul annual de  

imbunatatire a IFRS ( IFRS 5,IFRS 7, IAS 19 si IAS 34 )avand ca scop principal eliminarea neclariatilor si 

alte revizuiri. 

 

 

Amendamente la Standardele existente emise de catre IASB si adoptate de UE, dar neintrate in vigoare 

 

      IFRS 9 – Instrumente financiare in vigoare pentru perioade anuale incepand  cu 1 ianuarie 2018, 

inlocuieste IAS 39 si include cerinte pentru recunoastere , evaluare, depreciere, derecunoastere, notiuni 

generale ale contabilitatii de acoperire impotriva riscurilor. IFRS 9 introduce o noua abordare in ce 

priveste clasificarea activelor financiare, abordare care are in vedere caracteristicile cash flow- lui si ale 

modelului afacerii in care activul este detinut. 

      IFRS 15 – Venituri din contractele cu clientii si alte amendamente viitoare, IASB amana 
data intrarii in vigoare pana la 1 ianuarie 2018.Acesta specifica in ce mod si cand se vor 
recunoaste veniturile si impune ca entitatile sa furnizeze utilizatorilor situatiilor financiare  mai 
multe informatii. Standardul inlocuieste IAS 18 – Venituri si  IAS 11 – Contracte de constructie. 
       IFRS 16 – Contracte de leasing a fost emis de IASB in ianuarie 2016 . Prin acesta locatarul 
recunoaste un drept de folosinta si o datorie din leasing.AMONIL SA nu are in derulare 
contracte de leasing. 
Amendamente la IFRS 10,IFRS 12 si IAS 28 – au o destinatie precisa si aduc clarificari privind 
contabilizarea investitiilor in entitati.Amendamentele arata existenta unui conflict intre IAS 28 si 



 

 

 

IFRS 10 si clarifica situatia unei tranzactii cu un asociat, respective recunoasterea castigurilor sau 
pierderilor recunoscute depinde daca activul este vandut sau adus ca aport. 
Amendamente la IAS 7 – Situatia fluxurilor de trezorerie au ca scop imbunatatirea informatiilor 
oferite utilizatorilor situatiilor financiare despre activitatile financiare ale societatii. 
Amendamente la IAS 12 – Impozitul pe profit  clarifica modul de contabilizare pentru 
impozitul amanat aferent creantelor evaluate la valoarea justa. 
Aplicarea acestor  amendamente  nu a avut efect asupra situatiilor financiare  anuale ale 
societatii. 
 
3. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE 

Declaratia de conformitate 
 

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de raportare 
financiara aplicabile societatii noastre si in conformitate cu  prevederile OMFP nr.1286/2012 
aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzctionare pe o piata 
reglementata . 
 
Moneda functionala si de prezentare 
 
Situatiile financiare sunt prezentate in lei. 
 
Bazele intocmirii 
Situatiile financiare au fost intocmite pe baza costului istoric cu exceptia  investitiilor imobiliare si a 
activelor financiare  care sunt evaluate la valoarea justa. 
Tranzactii in moneda straina 
 
Operatiunile exprimate in moneda straina sunt inregistrate in lei  la cursul oficial de schimb valutar 
de la data decontarii tranzactiilor. 
Castigul sau pierderea  din decontarea acestora si din conversia  activelor si  datoriilor monetare 
denominate in moneda straina , folosind cursul de schimb de la sfarsitul exercitiului financiar sunt 
recunoscute in rezultatul exercitiului. 
 
 
 
Utilizarea estimarilor si rationamentelor profesionale 

 

La baza intocmirii situatiilor financiare  si a politicilor contabile specifice  conducerea 
utilizeaza rationamentul profesional  si estimari care afecteaza aplicarea politicilor contabile  
precum si valoarea activelor, datoriilor,veniturilor si cheltuielilor. Rezultatele efective pot fi diferite 
de valorile estimate. 
 
Estimarile si judecatile sunt revizuite periodic. Revizuirile estimarilor contabile sunt recunoscute in 
perioada in care ele  apar.Efectul   modificarii aferente perioadei curente este recunoscut ca venit 



 

 

 

sau cheltuiala in perioada curenta. Daca exista, efectul asupra perioadelor viitoare va fi recunoscut  
in perioada viitoare. 
 
Managementul  societatii considera ca eventuale diferente fata de aceste estimari nu vor avea 
influenta semnificativa asupra situatiilor financiare in viitorul apropiat. 
 
Estimarile si ipotezele sunt utilizate in special pentru ajustari de depreciere ale mijloacelor fixe, ale 
duratei de viata a unui activ amortizabil, pentru ajustarea de depreciere a creantelor. 
 
Potrivit IAS 36, imobilizarile corporale  si creantele comerciale  sunt analizate  la data bilantului 
pentru a identifica eventuale deprecieri. Daca valoarea contabila neta a unui activ este mai mare 
decat valoarea lui recuperabila, o pierdere din depreciere este recunoscuta pentru a micsoara  
valoarea neta contabila  a activului la nivelul valorii recuperabile. 
  

Evaluarea pentru deprecierea creantelor este efectuata  individual si se bazeaza pe cea mai 
buna estimare a conducerii privind valoarea prezenta a fluxurilor de numerar care se asteapta a fi 
incasate. Societatea isi evalueaza creantele comerciale si cele de alta natura la fiecare data de 
raportare  a pozitiei financiare pentru a constata daca  este necesar sa se inregistreze in contul de 
profit si pierdere o depreciere de valoare. Rationamentul profesional se bazeaza pe ipoteze privind 
mai multi factori , iar rezultatele reale pot fi diferite, ducand in viitor la modificarea ajustarilor. 

 

 
 
 
 Principii si politici contabile 
 
Conform IAS 8 ”Politici contabile,modificari ale estimarilor contabile si erori”politicile contabile 

reprezinta principiile,regulile, conventiile, bazele si practicile specifice aplicate de aceasta societate 
la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare. Acesta  prevede ca schimbarea voluntara a unei  
politici contabile sa fie facuta doar daca aceasta schimbare este impusa de un  Standard sau o 
interpretare si  are drept rezultat situatii financiare care sa ofere informatii mai fiabile si mai 
relevante despre efectele tranzactiilor, despre alte evenimente sau conditii privind pozitia 
financiara. 

Enumerăm mai jos aceste principii, convenţii şi practici ce stau la baza activităţii financiare, reflectată în 
contabilitatea SC Amonil SA Slobozia: 

 

1. Prezumţia continuităţii activităţii pe o perioadă de cel puţin 12 luni. 
Societatea îşi continuă funcţionarea într-un viitor previzibil respectiv:   
Societatea  AMONIL SA se afla in insolventa din data de 5 iunie 2015 si continuarea activitatii in 
anul 2017 va depinde de aprobarea unui plan de reorganizare. 
     2. Contabilitatea de angajamente-Situaţiile financiare au la bază contabilitatea de angajamente, 
respectiv tranzacţiile şi evenimentele sunt recunoscute atunci când apar şi nu pe măsură ce 



 

 

 

numerarul sau echivalentele de numerar sunt încasate sau plătite şi sunt înregistrate în evidenţele 
contabile şi în situaţiile financiare ale perioadelor la care se referă. 
AMONIL SA nu intocmeste situatii financiare consolidate, nu se afla sub controlul unei societati – 

mama, nu exista tranzactii cu parti afiliate. 

     3. Pragul de semnificatie si agregarea.Situatiile financiare rezulta din prelucrarea unui volum mare de 
tranzactii sau alte evenimente care sunt agregate pe grupe conform naturii sau functiei lor.Daca un element-
rand nu este in mod individual semnificativ, atunci el este agregat cu alte elemente fie in situatiile financiare, 
fie in note. 

  
4.Compensarea. Societatea raporteaza distinct atat activele şi datoriile cat  şi veniturile şi 
cheltuielile. 

 
5.Comparabilitatea. Informaţiile din situaţiile financiare ale perioadei curente se dau comparativ cu 
perioada precedentă, acest lucru având o mai mare relevanţă pentru înţelegerea situaţiilor 
financiare curente de către utilizatori. 

 
6.Frecventa raportarii.Situaţiile financiare sunt prezentate  trimestrial,semestrial si anual, în 
conformitate cu cerinţele legilor române sau dacă sunt cerute de utilizatori speciali (investitori, 
bănci pentru acordarea de credite, guvern, bursa de valori) şi la alte date. 

 

7.Consecventa raportarii. Societatea isi mentine modul de prezentare si clasificare a elementelor  in 
situatiile financiare de la o perioada la alta. 

 
 

Active imobilizate 
 

Activele imobilizate sunt activele destinate utilizarii pe o perioada mai mare de timp. 
Se mai numesc si active intangibile si imbraca forma imobilizarilor corporale, imobilizarilor 
necorporale si a imobilizarilor financiare. 
 
Conform IAS 16 costul unei imobilizari este format din pretul sau de achizitie  si din orice costuri  
care se pot atribui direct  aducerii activului  la locul si starea necesare  pentru ca acesta sa poata 
functiona in modul dorit de catre conducere. 
 Imobilizarile necorporale si corporale au fost evaluate initial la costul de achizitie ,iar  dupa 
recunoasterea initiala , societatea a ales drept politica contabila modelul bazat pe cost. Pentru 
amortizarea imobilizarilor corporale este utilizata  metoda lineara. 
Potrivit  IAS 38 , castigurile sau pierderile care apar la iesirea sau incetarea utilizarii unei 
imobilizari  sunt prezentate in contul de profit sau pierdere. 
Imobilizarile necorporale sunt evaluate la costul de achizitie conform IAS 38. Dupa recunoasterea 
initiala,societatea a ales drept politica contabila  pentru imobilizarile necorporale modelul bazat pe 
cost.  
Pentru imobilizarile corporale societatea a  ales  modelul reevaluarii, dupa recunoasterea initiala.Un 
element de imobilizare corporala a carui valoare justa poate fi evaluata in mod fiabil, trebuie 



 

 

 

contabilizat la o valoare reevaluata , aceasta fiind  valoarea justa minus orice amortizare cumulata 
ulterior si orice pierderi cumulate.  
 Valoarea justa a  terenurilor si cladirilor este determinata in general pe baza probelor de piata, 
printr-o evaluare facuta de evaluatori profesionisti. Societatea utilizeaza  metoda lineara de 
amortizare pentru imobilizarile corporale. 
 
Duratele de viata utila estimate  pentru categoriile de imobilizari corporale sunt: 
- pentru cladiri   intre 40 - 60 ani 
- pentru echip.tehnologice intre 6 – 8 ani 
- pentru ap. si inst. masura intre 8 – 10 ani 
 
Investitii imobiliare  

Evaluarea investitiei imobiliare  la recunoasterea initiala s-a facut  la cost ,conform IAS 40 
“Investitii imobiliare”. Costul unei investitii imobiliare este format din pretul de achizitie plus orice 
cheltuieli direct atribuibile. La data adoptarii IFRS  societatea a ales sa foloseasca derogarea cu 
privire la costul presupus, respectiv sa evalueze investitiile imobiliare la cost presupus,avand in 
vedere faptul ca reevaluarea a fost comparabila cu valoarea justa (Amendament la IFRS 1 adoptat 
de UE la data de 12 decembrie 2012). 
Dupa recunoastere, societatea a ales modelul bazat pe valoarea justa pentru prezentarea investitiilor 
imobiliare in situatiile financiare. In contabilitate nu se mai inregistreaza amortizarea ci  se 
inregistreaza  pierderea ( prin contul 6561) sau castigul (prin contul 7561) din evaluarea la valoarea 
justa a investitiilor imobiliare . 

Investitiile imobiliare au fost evaluate la valoarea justa in anul 2014 de catre  un   expert 
evaluator EPI. 

 
 
 
 
 
 

Activele financiare 
Active financiare disponibile pentru vanzare 
 

Activele  financiare  disponibile  pentru vanzare sunt active financiare nederivate desemnate 
ca disponibile pentru vanzare.  Activele  financiare  disponibile  pentru vanzare sunt recunoscute 
initial la valoarea justa plus orice costuri de tranzactionare direct atribuibile.  
 
In conformitate cu  IAS  39  pct.45 “Instrumente financiare” AMONIL SA clasifica activele 
financiare detinute in Active financiare disponibile in vederea vanzarii  si sunt evaluate la 
valoarea justa. 
Intrucat acestea reprezinta parti sociale detinute la capitalul altor societati comerciale, necotate pe o 
piata deschisa, valoarea acestora se mentine la nivelul valorii de intrare. 



 

 

 

Conform IFRS 13 activele disponibile in vederea vanzarii se clasifica la nivelul 2 in ierarhia valorii 
juste. 
Valoarea justa se bazeaza pe cotatia preturilor din piata ajustate , daca este cazul, astfel incat sa 
reflecte diferentele legate de natura, locatia sau conditiile respectivului activ. 
IFRS 13 stabileste o ierarhie a valorii juste prin care datele de intrare utilizate in tehnicile de 
evaluare a valorii juste sunt clasificate pe trei nivele: 
- nivelul 1 – preturi cotate pe piete active pentru active sau datorii identice la care entitatea are acces 
la data raportarii 
- nivelul 2 – date de intrare altele decat preturile cotate incluse la nivelul 1 care sunt 
observabilepentru activul sau datoria respectiva 
- nivelul 3 – date de intrare care nu sunt bazate pe date observabile din piata. 
Valorile juste au fost determinate in scopul evaluarii si prezentarii informatiilor in baza metodelor 
descrise.Atunci cand e cazul,informatii suplimentare cu privire la ipotezele utilizate in 
determinarea valorii juste sunt prezentate in notele specifice activului sau datoriei respective. 
 
Stocuri 
Stocurile sunt evaluate  la minimul dintre cost si valoarea realizabila neta.Costul stocurilor se 
bazeaza pe metoda primul intrat primul iesit (FIFO) si metoda costului ponderat (CMP) pentru 
materii prime,semifabricate si produse finite si include cheltuielile efectuate pentru achizitia 
stocurilor, costurile de prelucrare si alte costuri suportate pentru a aduce stocurile in forma si 
locatia prezenta. 
Stocurile de produse finite si semifabricate se afla in custodia societatii Chemgas Holding SRL 
pentru  a fi depozitate  si ferite de intemperii . 

 
Creante 

 
Creantele sunt active financiare cu plati fixe sau determinabile care nu sunt cotate pe o piata activa. 
Acestea sunt recunoscute initial la valoarea justa plus orice costuri de tranzactionare direct 
atribuibile, ulterior recunoasterii initiale , creantele sunt evaluate la valoarea neta.  
 
Numerar si echivalente de numerar 
 
Numerarul si echivalentele de numerar cuprind disponibilul din casierie si conturi curente. 
 
Datorii 
 
O datorie reprezinta o obligatie actuala a societatii ce decurge din evenimente trecute si prin 
decontarea careia rezulta o iesire de resurse ce incorporeaza beneficii economice. 
Datoriile curente  sunt acele datorii care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an. O datorie 
curenta trebuie clasificata ca datorie pe termen scurt atunci cand : 

- Se asteapta sa fie decontata in cursul normal al ciclului de exploatare al societatii comerciale 

- Este exigibila in termen de 12 luni de la data bilantului 



 

 

 

Toate celelalte datorii trebuie clasificate ca datorii pe termen lung (refinantari sau esalonari la 
plata) chiar si in situatia in care trebuie decontate in termen de 12 luni de la data bilantului daca 
termenul initial a fost mai mare de 12 luni. 

 
Provizioane 
 
Un provizion trebuie recunoscut atunci cand: 

- Entitatea are o obligatie actuala(legala sau implicita) generata de un eveniment anterior; 
- Este probabil ca o iesire de resurse care incorporeaza beneficii econoimice va fi necesare pentru 

decontarea obligatiei respective; 

- Valoarea obligatiei poate fi estimata in mod credibil; 
Valoarea recunoscuta ca provizion trebuie sa constituie cea mai buna estimare a cheltuielilor 
necesare pentru decontarea obligatiei curente la finalul perioadei de raportare.Riscurile si 
incertitudinile care in mod inevitabil afecteaza numeroase evenimente si circumstante trebuie luate 
in considerare la determinarea celei mai bune estimari a unui provizion. Daca efectul valorii in timp 
a banilor este semnificativ,provizionul trebuie sa fie egal cu valoarea actualizata a cheltuielilor 
estimate  a fi necesare pentru decontarea obligatiei. 
 
Recunoaşterea veniturilor 

Veniturile sunt recunoscute în situaţiile financiare, la momentul efectuării tranzacţiilor,  
conform IAS 18 Venituri la valoarea justa,excluzând orice  reduceri comerciale şi impozitul, şi în 
conformitate cu aplicarea principiilor prevalenţei economicului asupra juridicului şi independenţei 
exerciţiului financiar. Venitul din activitatile curente este recunoscut atunci cand exista posibilitatea  
in viitor ca societatii sa-i revina anumite beneficii economice si cand aceste beneficii pot fi evaluate 
in mod fiabil. 

Recunoaşterea cheltuielilor 
Cheltuielile aferente veniturilor se vor recunoaşte în momentul producerii tranzacţiilor sau 

evenimentelor, cu aplicarea principiului de separare a exerciţiilor. 

Beneficiile angajatilor 
Beneficiile pe termen scurt acordate angajatilor includ salariile,primele si contributiile la 

asigurari sociale. Beneficiile pe termen scurt sunt inregistrate pe cheltuieli atunci cand serviciul este 
prestat. Societatea nu este angajata in nici un alt sistem de pensii independent si  nu are astfel de 
obligatii. 
In prezent, societatea nu acorda beneficii sub forma participarii salariatilor  la  profit si nici alte 
beneficii sub forma actiunilor proprii sau alte instrumente de capitaluri. 
  
Alte beneficii 

Societatea acorda   un salariu  in plus angajatului in ultima luna  inainte de pensionare. 
 
Rezultatul exercitiului 
  Rezultatul exercitiului se determina  ca diferenta intre veniturile si cheltuielile exercitiului. 
Rezultatul definitiv se stabileste la inchiderea anului financiar  si reprezinta soldul final al contului 
de profit si pierdere. 



 

 

 

Repartizarea profitului se efectueaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare. 
 
Rezultatul pe actiune 

IAS 33 „Rezultatul pe actiune” prevede ca daca o entitate prezinta atat situatii financiare 
individuale cat si situatii financiare consolidate, prezentarea rezultatului pe actiune se intocmeste 
doar pe baza informatiilor consolidate. 
  
Capital social 

Capitalurile proprii ale societatii includ capitalul social, rezervele si  rezultatul reportat si 
sunt in valoare de 56.463.000 lei la sfarsitul anului 2016 asa cum se prezinta si   in tabelul 
modificarilor capitalurilor proprii. 

Politica societatii este de a mentine o baza solida a capitalului si prin aceasta, mentinerea 
increderii investitorilor , creditorilor si pietei si sustinerea dezvoltarii viitoare a  societatii.  

Datorita unor factori interveniti in activitatea societatii , respectiv starea de 
insolventa,societatea trebuie sa se alinieze la cerintele impuse de legislatia  specifica in vigoare si la 
deciziile instantelor judecatoresti. 

Societatea nu face obiectul unor cerinte de capital impuse din exterior. 
 
 
Raportarea pe segmente 

In conformitate cu IFRS 8 „Segmente de activitate”, un segment de activitate este  o 
componenta a unei entitati: 

- Care se angajeaza in activitati de afaceri din care poate obtine venituri si de pe urma carora 
poate suporta cheltuieli 

- Ale carei rezultate din activitate sunt examinate periodic de catre principalul factor decizional 
al entitatii in vederea luarii de decizii cu privire la alocarea resurselor pe segmente si a 
evaluarii performantei acestuia 

- Pentru care sunt disponibile informatii financiare distincte. 
La data de 31 decembrie 2016 Societatea nu a identificat segmente de activitate sau geografice 
raportabile. 

 
4. ACTIVE IMOBILIZATE 

 a)   Imobilizari necorporale 

Imobilizarile necorporale sunt recunoscute in bilant conform IAS 38 (Imobilizari 
necorporale),si sunt prezentate la cost istoric diminuat cu amortizarea cumulată. 
  Imobilizările necorporale cuprind programe informatice şi licenţe  si nu au avut miscari in aceasta 
perioada . 
 Acestea au fost amortizate integral pe o perioada de trei ani , nemaifiind relevanta precizarea 
duratei de viata utila. 
 
 b)   Imobilizari corporale 

În continuare se prezintă situaţia în cifre a imobilizărilor corporale, respectiv mijloace fixe şi 
investiţii în curs de execuţie precum şi a amortizării acestora: 



 

 

 

 

Denumire  
  

Categorie de imobilizări corporale 

Terenuri 
Constructi

i 
Instalatii 
tehnice 

Investitii 
imobiliar

e 

Imobilizar
i corporale 

in curs 
TOTAL 

Valoare  la 
31.12.2015 

2.544.817 1.159.343 160.082 165.263 59.906.402 63.935.906 

Cresteri 0 0 0 0 0 0 

Reduceri 0   0 0 0 

Sold final 
31.12.2016 

2.544.817 1.159.343 160.082 165.263 59.906.402 63.935.906 

AMORTIZARE – 
Valoare la 
31.12.2015 

0 726.675 127.481 7.624 0 861.780 

Amortizare 
cumulata 2016 

0 33.270 12.992 0 0 46.263 

Sold final 
31.12.2016 

0 759.946 140.473 7.624 0 908.043 

Valoare Neta 2.544.817  399.397 19.609 157.639 59.906.402 63.027.863 

 
Activele financiare, in suma totala de 5.435.375 lei, reprezintă participarea la capitalul social 

la S.C. AMOCHIM S.A., S.C. ENERGOCHIM S.R.L. si S.C.ENERGY COGENERATION GROUP 
S.A., netranzactionate, respectiv : 

Denumire societate Sediul principal 
Valoare 

participatie 

Cota de 
participare 
la capital 

% 

SC AMOCHIM SA Bucuresti, sect.3, str. Aleea 
Negru Voda, nr.4, Bl. C3A, sc. 
A, et. 4, Ap. 12 

4.129.140 20,23 

SC ENERGOCHIM SRL jud. Ialomita,loc.Slobozia  sos. 
Calarasi, Km. 4, Cladire 
Birouri Transport Auto  

1.289.735 48,00 

SC ENERGY 
COGENERATION 
GROUP  

Jud.Teleorman, loc.Zimnicea 
Str. Portului 38  16.500 15,00 

TOTAL  5.435.375  

  Societatea nu detine  active  financiare  restante si  nici depreciate.In contul “Alte active 
financiare” este inregistrata suma de 20.000 Ron ce reprezinta garantie conform unui contract de 
inchiriere. 



 

 

 

 
5. REZULTATUL EXERCITIULUI 
Rezultatul obtinut  la data de  31 decembrie  2016  este pierdere  in valoare de  1.500.115 lei.  

Rezultatul din exploatare in anul 2016 este pierdere in suma de 2.297.049 lei si  rezultă ca 
diferenţă între veniturile din exploatare  in valoare de 3.000 lei şi cheltuielile din exploatare  in 
valoare de 2.300.049 lei. 

Rezultatul financiar al anului 2016 este profit in suma de 796.934 lei si micsoreaza pierderea 
activitatilor curente. 

Cifra de afaceri  a scazut  , de la  593.827 lei la 3.000 lei cat s-a inregistrat la 31 decembrie 2016 
si s-a datorat  scaderii vanzarilor. 

 
6. ANALIZA  REZULTATULUI  DIN  EXPLOATARE 

Venituri din exploatare: 

Nr. 
crt 

Explicaţii anul 2015 anul 2016 2016/2015 

1 2 4 3 5 

2. Venituri din vanzarea 
produselor finite 
,semifab. 

0 0 0 

3. Venituri din vanzarea 
mărfurilor 

0 0 0 

5. Venituri din servicii 699.827 3.000 -65.92% 

6. Alte venituri 
5.732 

0 
 

0.29% 

  TOTAL 705.559 3.000 17.40% 

 
Principalele categorii de venituri se obtin din: 
- inchirierea de spatii  
In cursul anului 2016, veniturile au fost obtinute din tranzactiile cu un singur client – 

Chemgas Holding SRL . 
Cheltuieli din exploatare 

Elementele de cheltuieli  comparativ    cu  anul 2015 se prezintă astfel:     

Nr 
crt 

Denumire cheltuieli  2015  2016 2015/2014 

1 2 4 4 5 

1. Cheltuieli cu stocurile  2.155 16.158 749% 

2. Cheltuieli cu servicii la terti 370.954 763.218 205.74% 

3. Cheltuieli cu personalul 1.000.408 649.081 65% 

4. Cheltuieli cu mărfurile 0 0 0 

5. Alte cheltuieli  3.162.468 837.721 26,49% 



 

 

 

  TOTAL 4.535.985 2.300.049 50.71% 

 
7.ANALIZA REZULTATULUI  FINANCIAR 

Rezultatul financiar este influentat de reevaluarea la cursul BNR a creantelor si datoriilor in 
valuta.  

VENITURI FINANCIARE 2.424.507 

Venituri din diferente de 
curs valutar 
Alte venituri financiare                             

2.423.730 
                             777 

CHELTUIELI 
FINANCIARE 1.627.573 

Cheltuieli din dif. curs 
valutar 1.627.573 
REZULTAT FINANCIAR 796.934 

 
8. SITUATIA CREANTELOR COMERCIALE 

Creantele sunt inregistrate la valoarea nominala si sunt evidentiate pe fiecare persoana fizica sau 

juridica. Creantele in valuta au fost evaluate pe baza cursului de schimb valutar valabil la sfarsitul 

exercitiului, iar diferentele de curs au fost recunoscute ca venituri sau cheltuieli ale perioadei. 

EXPLICAŢII 
SOLD LA 
01.01.2016 

SOLD LA 
31.12.2016 

VECHIME CREANTE  

> 30zile 
31-90 
zile 

91-365 
zile 

> 365 zile 

1. Clienţi interni 6.321.356 3.605.803 250 1250 1250 3.602.554 

2. Clienti externi 0 0     

3. Clienţi interni incerti 2. 068.527 1.755.499    1.755.499 

4. Clienti externi incerti 20.816.112 21.611.613    21.611.613 

5. Ajustari pentru 
depreciere 

-22.884.640 -
23.367.112 

   -
23.367.112 

6. Furnizori  debitori  35.673 35.493    35.493 

 Creanţe nete 6.357.028 
 

3.641.296 
 

250 1250 1250 3.638.047 

 
 
ALTE CREANTE: 

Componenţa altor creanţe se prezintă astfel:   

Nr.crt. EXPLICAŢII 
SOLD LA 
31.12.2016 

VECHIME 

SUB 1 AN PESTE 1 AN 

1. TVA  0 0  

2. Impozit pe profit 0 0  

3. Creanţe personal 17.263 0 17.263 



 

 

 

4. Alte creante fata de Bugetul Statului 25.940 0 
 

25.940 

5. Decontari in curs de clarificare 2.000 0 2.000 

6. Debitori  9.605.960 0 9.605.960 

7. Ajustari pentru deprecierea creantelor -5.749.296 0 -5.749.296 

 Alte creante nete 3.901.867 0 3.901.867 

Debitorii importanţi sunt: 
- Banca Columna, în faliment, cu fondurile primite de la FPS   şi  dobânda aferentă     4.880.384,12                                                                                                    
- Banca Columna, cu sold în valută evaluată în lei                                                             673.659,71               
- Eurotrading Chemicals SRL Bucureşti, cont de garanţii actualizate                                 194.892,43  
 -Banca Internaţională a Religiilor, bancă în faliment                                           359,71            
- Urban SA Slobozia  cu penalitati datorate si cheltuieli judecata                               3.856.664,76 
           Pentru Banca Columna, Eurotrading Chemicals si Banca Religiilor au fost efectuate 
ajustari în anii precedenţi, nemaifiind posibil să fie recuperate sumele datorate. 

 

9. SITUATIA  DATORIILOR 
Datoriile sunt inregistrate la valoarea nominala si sunt evidentiate  in contabilitate pe fiecare 
furnizor in parte.Datoriile in valuta au fost evaluate in lei pe baza cursului de schimb valutar valabil 
la sfarsitul exercitiului  financiar iar diferentele de curs au fost inregistrate  ca venituri sau cheltuieli 
ale perioadei. 
Perioada de achitare a datoriilor a crescut foarte mult  in anul 2015. Acest lucru se datoreaza lipsei 
disponibilitatilor banesti necesare achitarii datoriilor. 

DATORII 
 

SOLD LA 
31.12.2016 

EXIGIBILITATE 

SUB 1AN 1-5 ANI PESTE 5 ANI 
TOTAL, din care: 25.874.129 25.874.129  0 

Furnizori 10.670.017 10.670.017   

Avansuri clienţi 12.328 12.328   

Datorii în legătură cu  
personalul şi asig.sociale 

2.005.342 2.005.342   

Datorii la bugetul de stat 12.678.194 12.678.194   

Creditori diversi 0 0   

Decontari operatii in 
participatie 

508.248    508.248   

 
Avand in vedere faptul ca administratorul  special, sub supravegherea administratorului judiciar a 
intocmit si depus la Tribunalul Ialomita  Tabelul preliminar al creantelor, iar o parte din acestea au 
fost contestate, exista posibilitatea ca la intocmirea tabelului definitiv al creantelor sa existe 
diferente fata de sumele inscrise in evidentele contabile. 
Dupa cum se poate observa in tabelul de mai sus, nu avem datorii financiare. 
 



 

 

 

10.Datorii,contingente-litigii 
Unul din cei mai importanti debitori ai societăţii este  URBAN S.A. SLOBOZIA.  

  Acesta a fost executat silit pentru intreaga creanta, prin B.E.J. Nitu Ion din Slobozia. 
In cursul anului 2016 , pana la data de  31 decembrie 2016 a fost recuperata  suma de 

4.896.272 lei iar din debitul total de 15.982.700 lei a fost recuperata suma de 12.126.035 lei,  
ramanand de recuperat suma de 3.856.665 lei. 
 
Contestatia depusa in luna nov.2015 pentru obligatii fiscale suplimentare in suma de 7.102.734 lei 
stabilite in urma Raportului de Inspectie Fiscala nr.372/28.09.2015, a fost solutionata  de catre 
Directia Generala de Solutionare a Contestatiilor din cadrul ANAF astfel : 
- a fost admisa partial contestatia  impotriva Deciziei de impunere  nr.398/28.09.2015 pentru 

suma de 2.033.509 lei ce reprezinta dobanzi si penalitati de intarziere aferente impozitului pe 
profit si aferente TVA. 

- a fost desfiintata partial Decizia de impunere nr.398/28.09.2015 pentru suma de 685.517 lei ce 
reprezinta impozit pe profit si accesorii aferente impozitului pe profit. 

- S-a respins contestatia pentru suma de 4.375.211 lei ca neintemeiata. 
Avand in vedere modul de solutionare a contestatiei de catre DGSC din cadrul ANAF, contul 1174 
aferent anului 2015 a fost influentat favorabil cu suma de 2.719.026 lei 
De asemenea, in urma Raportului de inspectie fiscala din luna iulie 2016 au fost stabilite obligatii 
fiscale suplimentare pentru impozitul pe profit in suma de 121.502 lei. 
Pentru restul sumelor contestate si neadmise favorabil la solutionare societatea va apela in 
continuare  la instanta de judecata. 

 

11.ACTIUNI SI OBLIGATIUNI 
  Amonil  SA are un capital social de 111.265.809 lei, divizat în 1.112.658.091 acţiuni a 0,1 lei  
fiecare. 

Acţiunile  Amonil sunt  suspendate la tranzacţionare la Bursa de Valori in urma deschiderii 
procedurii insolventei la data de 5 iunie 2015. 
 Conform Registrului acţionarilor publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti la data de 
referinţă 31.12.2015, structura sintetica a acţionariatului era următoarea: 

Actionari                                                 Nr.actiuni                             %                 Valoarea      

1. ZALOIS LIMITED       358.164.500                 32,19              35.816.450 
2. JOVLINE LIMITED       202.795.500                18,23              20.279.550 
3. SALINK LIMITED NICOSIA         150.753.200                13,55                         15.075.320 
4. Alţi acţionari, persoane fizice       400.944.891                 36,03              40.094.489 
    şi juridice 

TOTAL                               1.112.658.091               100,00                  111.265.809                  
 

12.REZULTATUL PE ACTIUNE 
Structura capitalului social nu a fost modificata in cursul anului 2016.Rezultatul pe actiune 

de baza obtinut  este cel prezentat in Situatia rezultatului global si a fost calculat ca raport intre 
rezultatul obtinut si numarul de actiuni aflate in circulatie. Pentru anul 2016 rezultatul pe actiune de 
baza este  negativ si este acelasi  cu rezultatul pe actiune diluat . 



 

 

 

Rezerve 
Rezervele legale ale societatii  sunt in suma de 11.787.610 lei . 

 
13. INFORMAŢII PRIVIND SALARIAŢII, ADMINISTRATORII ŞI DIRECTORII 

 
La 31.12.2016  numărul mediu de salariaţi  ai  S.C . Amonil SA Slobozia este de 11 persoane, 

iar fondul de salarii anual este de  529.538  lei. 
 

Alte cheltuieli legate de salarii au fost: 
- contribuţia la asigurările sociale                       85.161 lei 
- contribuţia la fondul de şomaj           2.249 lei 
- contribuţia la fondul de sănătate              32.133 lei 
 

Nu s-au plătit contribuţii la pensiile private si nu s-au dat avansuri  sau credite directorilor şi 
administratorilor în timpul exerciţiului financiar. 

Nu  au fost  efectuate tranzactii  cu personalul cheie din conducerea societatii. 
 

14. INDICATORII DE EFICIENTA 
 

Indicatorii de lichiditate 
       Indicatorul lichidităţii curente         (Lc)   
                       
 Lc  = Active curente    =  Active circulante    =       18.479.182       =  0,71 

           Datorii curente           Datorii curente             25.874.129 
Valoarea recomandată acceptabilă – în jurul valorii de 2. 
Acest indicator oferă garanţia acoperirii datoriilor curente din activele curente.  
 
a)Indicatorul lichidităţii partiale (Li) – indicatorul test acid 
 
       Li = Active curente-stocuri  =       18.479.182-7.618.701    =      10.860.481       =    0.42 

                       Datorii pe termen scurt            25.874.129                     25.874.129 
   
 
Acest indicator exprima  capacitatea redusa a societatii  de a-si  acoperi  datoriile pe termen scurt  
din disponibilitati si creante, fara a apela la vanzarea de stocuri. 
 
 
Indicatorii de risc 
  

b)Indicatorul gradului de îndatorare (Igi) 
    0 

  Igi          =  Capital împrumutat  =          --------------     =  0 

                           Capital propriu           56.463.000 



 

 

 

 
             c)Indicatorul privind acoperirea dobânzilor  
  
   Id=       Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit   = 0 

Cheltuieli cu dobanda 
 

        Indicatori de activitate(de gestiune) 

Viteza de rotaţie a stocurilor (rulajul stocurilor)   (Vr) 

Acest indicator aproximează de câte ori stocul a fost rulat de-a lungul exerciţiului financiar . 

      

Vr =   Cifra de afaceri         =   3000        =  0,0003                                  

 Stocul mediu                   7.633.753 
 
 Număr de zile de stocare 
 
           Nr. =        Stoc mediu           x  365   =    7.633.753    x  365   =  9287 zile 
                                   Costul vânzărilor                        3.000 
        
 Acest indicator indica nr. de zile în care bunurile  de natura materiilor prime , materialelor 
consumabile si produselor sunt stocate în unitate . 
 
Viteza de rotaţie a debitelor – clienţi (Vrc) 

 
Vrc =    sold mediu clienţi   x  365  =     4.963.580   x  365   =  6.039 zile 

                            cifra de afaceri                           3.000 
 

Acest indicator calculează eficacitatea societatii în colectarea creanţelor-clienti şi exprimă 

numărul de zile până la data la care clientii îşi achită datoriile către societate . 

Viteza de rotaţie a creditelor – furnizori (Vr) 

            Vr =  Sold mediu furnizor  x 365 =      10.834.084   x 365  =  13.181 zile 
                       Achiziţii de bunuri                           3.000 
Achiziţiile de bunuri se aproximează cu cifra de afaceri. 
Acest indicator ne informează despre numărul de zile de creditare pe care societatea îl obţine de la 

furnizorii săi  . 

 
 



 

 

 

Viteza de rotaţie a activelor imobilizate (Vr) 
 

Vr =  Cifra de afaceri    =     3.000            =       0 
      Active  imobilizate         68.483.239     

Acest indicator măsoară eficacitatea managementului activelor imobilizate indicând cifra de afaceri 
la o anumită cantitate de active imobilizate. 
Viteza de rotaţie a activelor totale (vr) 
 

vr =  Cifra de afaceri            =    3.000     =   0 
            Total active                     86962422 
Acest indicator arată că la 1 leu active totale se obţine o cifră de afaceri de 0,00 lei. 
 

Indicatori privind creantele si datoriile 
 

1.Perioada de recuperare a creantelor  =      Creante           x   365 zile  = 
                                                             Cifra de afaceri                        
 =      7543854    x   365   =     9179 zile 
            3000      
 

  2. Perioada de rambursare a datoriilor  =   Datorii totale    x  365 zile   = 

                                  Cifra de afaceri                        
 =           25874129     x    365     =     31489 zile 
                3000 
 3. Rata de indatorare la termen    =     Datorii totale    x 100   =   
           Capital propriu 
 =             25874129   x 100   = 45,82 % 
      56463000 
Acest indicator  se incadreaza  in valoarea considerata normala. 

 
Indicatori de profitabilitate 

Acest indicator exprimă eficienţa întreprinderii în realizarea de profit din resursele disponibile. 
 
Rentabilitatea capitalului angajat (Rca) 

Acest indicator reprezintă profitul pe care îl obţine întreprinderea din banii investiţi. 
  
Rca =    Profit înaintea plăţii dobânzii şi impozitului pe profit   
             Capital angajat 
 
Capital angajat  =  Active totale – datorii curente   =  86962422-25874129=61.088.293 
       Rca  =    0                           x   100  =     0 

                                           61.088.293 

 



 

 

 

Marja bruta din vanzari 
 
Mbv  =  Profit brut din vanzari x  100     =    0                           x   100  = 0 
                    Cifra de afaceri                                   3000 
 
15.MANAGEMENTUL RISCULUI 
Riscul de piata 
 
Societatea este expusa la modificarile preturilor la materii prime si materiale,evolutia cursului de 
schimb valutar si modificarea ratelor dobanzii. 
 
Riscul privind capitalul 
 
Structura capitalului AMONIL  SA cuprinde capitalurile proprii atribuibile actionarilor (incluzand 
capitalul social, rezervele si rezultatul reportat) si datoriile. Strategia conducerii societatii este de a 
asigura continuitatea desfasurarii activitatii astfel incat sa mentina o structura optima a acestuia 
precum si obtinerea de castiguri si beneficii pentru actionari si salariati. 
 
Riscul politic si legislativ 
 
Deciziile politice privind politica energetica luate fara a evalua impactul asupra societatilor de profil 
reprezinta un risc real pentru bunul mers al firmei. Activitatea societatii pe o piata reglementata 
cum este cea de energie supune entitatea nu numai la riscul legislativ ci si la riscul de crestere a 
volatilitatii preturilor la energie pe piata. 
 
Riscul de intrare in faliment 
 
In situatia in care planul de reorganizare intocmit de administratorul special nu va fi aprobat  de 
creditori ,exista riscul ca societatea sa intre in faliment. 
 

 
16. EVENIMENTE ULTERIOARE 
Nu au existat evenimente ulterioare bilantului. 
 
Administrator Special,                                                        Alta persoana imputernicita,          

     Cristina MATEI                                                      Viorica DUTU 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DECLARATIE 
in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991 

 
 
 
 
  
 
 
S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2016 pentru : 
_____________________________________________________________________ 
 
 

AMONIL SA SLOBOZIA IN INSOLVENTA 
Adresa: localitatea SLOBOZIA judetul IALOMITA sos. Calarasi km.4 
Numar din registrul comertului: J21/226/1991 
Forma de proprietate: 34- SOCIETATE PE ACTIUNI 
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 3511 -  Productia de energie electrica 
Cod de identificare fiscala: 2071105 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
         Administratorul  special al societatii, MATEI CRISTINA, isi asuma raspunderea pentru 
intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2016  si confirma ca: 
 
        a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale  
sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile. 
 
        b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, 
performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea 
desfasurata. 
 
        c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate. 
 
 
      Administrator special, 
           Cristina Matei 
 

 

 



 

 

 

CONS AUDIT INTER SRL 
Consultanta Financiara Fiscala, Expertiza Contabila, Audit Financiar Contabil 
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RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT 
PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE ALE  

SC AMONIL S.A. - in insolventa 
intocmite la data de 31.12.2016 

 

1. Noi, SC CONS AUDIT INTER SRL, am auditat situatiile financiare anexate ale SC 
AMONIL SA, cu sediul in Slobozia, Sos.Calarasi Km 4, jud.Ialomita, societate pe actiuni cu 
capital privat, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului al municipiului Slobozia sub 
nr.J21/226/1994, Cod unic de inregistrare 2071105, autorizata de CNVM sa 
tranzactioneze valorile mobiliare la Bursa de Valori Bucuresti. 

Aceste situatii cuprind: situatia pozitiei financiare, situatia rezultatului global, situatia 
fluxurilor de numerar si situatia modificarilor capitalurilor proprii pentru exercitiul 
incheiat la 31.12.2016, un sumar al politicilor contabile semnificative, precum si alte 
note explicative. 

Situatiile financiare mentionate se refera la: 
                                                       -lei- 

INDICATORI 2015 2016 
Total capitaluri proprii 
Total rezultat global-pierdere 

55.365.592 
-1.542.890 

56.463.000 
1.500.115 

 

2. Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare 
Conducerea societatii este responsabila pentru intocmirea si prezentarea fidela a 

acestor situatii financiare in conformitate cu Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, 
cu Standardele contabile specifice Standardelor Internationale de Raportare Financiara 
si cu reglementarile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatii Europene aplicabile 
entitatilor care sunt autorizate si monitorizate de CNVM (ASF). 

Conducerea societatii raspunde pentru controlul intern pe care il considera necesar 
pentru intocmirea setului de situatii financiare care sa nu contina denaturari 
semnificative, datorate fraudei sau erorii si care sa se caracterizeze prin selectarea si 
aplicarea politicii contabile adecvate si elaborarea unor estimari contabile rezonabile in 
circumstantele date. 
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3. Responsabilitatea auditorului 
 
a. Responsabilitatea noastra consta in exprimarea unei opinii cu privire la aceste situatii 
financiare, in baza auditului statutar efectuat. Am realizat acest audit in conformitate cu 
Standardele Internationale de Audit, care prevad ca noi sa ne conformam cerintelor 
etice, sa planificam si sa desfasuram auditul in vederea obtinerii unei asigurari 
rezonabile referitor la faptul ca situatiile financiare anuale retratate potrivit 
Standardelor sunt lipsite de denaturari semnificative. 
b. Un audit statutar implica utilizarea de proceduri adecvate pentru obtinerea probelor 
de audit referitoare la sumele si informatiile publicate in cadrul situatiilor financiare 
examinate. Procedurile selectate depind de rationamentul profesional al auditorului, 
inclusiv de evaluarea riscurilor ce privesc fie denaturarea semnificativa a situatiilor 
financiare, fie din cauze de frauda sau de eroare. In efectuarea acestor evaluari ale 
riscului, auditorul are in vedere controlul intern relevant pentru intocmirea si 
prezentarea corecta a situatiilor financiare, cu scopul de a stabili proceduri de audit 
adecvate circumstantelor, dar nu cu scopul exprimarii unei opinii asupra eficacitatii 
controlului intern al entitatii. 
c. In cadrul unui audit financiar se evalueaza, de asemenea, atat gradul de adecvare a 
politicilor contabile folosite si al caracterului rezonabil al estimarilor efectuate de 
conducere, cat si cel de conformitate a informatiilor existente in situatiile financiare 
anuale auditate cu cerintele IFRS-urilor. 
 Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate 
pentru a constitui baza opiniei noastre de audit. 
 
4. Opinie 
 In urma investigatiilor efectuate, prin sondaj, s-a constatat ca s-a efectuat 
retratarea informatiilor existente in situatiile financiare de la 31.12.2016, in 
conformitate cu cerintele IFRS, s-a intocmit balanta de verificare a conturilor sintetice si 
s-a asigurat preluarea corecta a datelor din aceste conturi sintetice, existand 
concordanta intre contabilitatea sintetica si cea analitica. 
 Nu s-au constatat abateri semnificative de la principiile contabile generale, iar 
datele si informatiile inscrise in conturile anuale asigura o imagine corecta si satisfac 
cerintele tuturor categoriilor de utilizatori de informatie financiar-contabila, fiind 
respectate regulile stabilite de institutiile sau organismele din Romania, precum si 
normele de contabilitate statuate prin Standrdele Internationale de Raportare 
Financiara. 
 In opinia noastra, situatiile financiare retratate pentru 31 decembrie 2016 potrivit 
IFRS, prezinta cu fidelitate, sub toate aspectele semnificative, pozitia financiara, 
rezultatul global, capitalurile proprii si fluxurile de numerar precum si celelalte 



 

 

 

informatii referitoare la activitatea desfasurata de catre SC AMONIL SA, potrivit 
cerintelor Legii contabilitatii nr.82/1991, republicata, a OMFP nr.1286/01.10.2012, si in 
principal a Standardelor Internationale de Raportare Financiara, opinia noastra fiind fara 
rezerve. 
 
Alte aspecte 

Auditorul constata ca la data de 5 iunie 2015 a fost deschisa procedura insolventei 
pentru societatea SC AMONIL S.A. si a fost desemnat un administrator judiciar 
reprezentat de EXPERT INSOLVENTA SPRL Bucuresti. Adunarea Generala a Actionarilor 
a desemnat ca Administrator Special pe doamna Matei Cristina incepand cu data de 10 
septembrie 2015, situatie care se mentine si in anul 2016. 

Aprobarea planului de reorganizare a societatii implica pentru anul 2017 punerea in 
functiune a investitiei “Centrala de cogenerare”. 

 
Raport asupra conformitatii raportului administratorilor cu situatia financiara 
 In concordanta cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1.286/01.10.2012 
pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de 
Raportare Financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt 
admise la tranzactionare pe o piata reglementata, noi am citit raportul administratorilor 
atasat situatiilor financiare la 31.12.2016. In Raportul administratorilor, noi nu am 
identificat informatii financiare care sa fie in mod semnificativ neconcordante cu 
informatiile prezentate in situatiile financiare anexate si cele prezentate in acest raport. 
 
 Prezentul raport a fost intocmit exclusiv pentru uzul SC AMONIL S.A. si pentru 
informarea actionarilor acesteia si a A.S.F. (CNVM). 
 
Pentru si in numele SC CONS AUDIT INTER SRL - atestat CAFR cu nr.7/2001 
 
Petre-Mihail CERNAT 
Auditor financiar atestat CAFR cu nr.133/2000 
Expert contabil 
Consultant fiscal 
 
 
 

Bucuresti, 
29.03.2017 
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RAPORT DE AUDIT 
ASUPRA  SITUATIILOR FINANCIARE 

PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2016 
LA  S.C. AMONIL S.A.- IN INSOLVENTA 

 

Auditul financiar contabil pentru exercitiul financiar 2016 la S.C. AMONIL S.A.- in 

insolventa, reprezentata prin d-na Matei Cristina – Administrator Special, a fost solicitat 

pentru a valida situatiile financiare la 31.12.2016, cu privire la imaginea fidela, clara, 

completa si reala a acestora, in concordanta cu prevederile legislative in vigoare si cu 

Standardele Internationale de Audit. 

Noi, S.C. CONS AUDIT INTER  S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. Trifoi, nr. 19, 

sector 3, cod unic de inregistrare 9566403, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub 

nr. J40/5042/1997, in calitate de auditor financiar, membra a Camerei Auditorilor Financiari 

din Romania cu autorizatia  nr. 007/2001, am procedat la efectuarea diligentelor pe care le-am 

considerat necesare in scopul realizarii auditului dispus de S.C. AMONIL S.A. - in insolventa 

in baza contractului de Audit financiar nr. 18/23.03.2017. 

Noi am efectuat auditarea conform Standardelor de Audit, O.U.G. nr.75/1999, 

republicata, potrivit Normelor de audit financiar elaborate de Camera Auditorilor din 

Romania, si potrivit OMFP nr.1286 din 01.10.2012 pentru aprobarea Reglementarilor 

Contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara. Aceste standarde 

cer ca auditul noastru sa fie planificat si executat astfel incat sa obtinem o asigurare rezonabila 

ca in situatiile financiare nu sunt anomalii semnificative.  

Un audit consta in a examina, pe baza de teste, elementele justificative care sunt 

cuprinse in sume si informatiile continute in situatiile financiare. Auditul consta, de asemenea, 

in evaluarea principiilor si metodelor contabile folosite, a estimarilor semnificative facute de 

catre conducerea societatii pentru intocmirea situatiilor financiare, precum si a prezentarii de 

ansamblu a acestora. Noi consideram ca auditul efectuat furnizeaza o baza de date rezonabila 

pentru exprimarea opiniei noastre. 
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Planul de audit este construit pe urmatoarele sectiuni: 

1. Cadrul juridic al S.C. AMONILS.A.- in insolventa 

2. Bazele prezentarii; 

3. Organizarea si conducerea contabilitatii, inventarierea patrimoniala si a controlul intern 

3.1 Organizarea si conducerea activitatii financiar – contabile 

3.2 Inventarierea patrimoniului 

3.3 Controlul intern 

4. Auditul ciclului de finantare 

4.1 Structura capitalului social 

4.2 Rezerve 

4.3 Situatia modificarii capitalurilor proprii 

5. Auditul ciclului de investire 

5.1 Imobilizari corporale si necorporale 

5.2 Auditul provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor corporale 

5.3 Imobilizari financiare 

6. Auditul ciclului de exploatare 

6.1 Auditul stocurilor 

6.2 Auditul Provizioanelor pentru litigii 

6.3 Auditul creantelor si datoriilor comerciale si financiare 

7. Audit fiscal privind impozitul pe profit 

8. Auditul fluxurilor banesti 

9. Auditul situatiilor financiare 

9.1 Contul de profit si pierdere 

9.2 Auditul bilantului contabil 

9.3 Analiza principalilor indicatori economico-financiari 

10. Concluzii cu privire la situatiile financiare pe anul 2016. 

 

1. CADRUL JURIDIC 

Societatea Comerciala AMONIL S.A.- in insolventa are sediul in Slobozia, Soseaua 

Calarasi Km 4, jud.Ialomita fiind inregistrata la Registul Comertului - Ialomita sub numarul 

J21/226/1991, avand Codul Unic de Inregistrare Fiscala 2071105 cu atribut fiscal RO. 

 Obiectul principal de activitate al S.C. AMONIL S.A. il constituie “Productia de 

energie electrica” – Cod CAEN 3511. 

Societatea detine actiuni nominative dematerializate pe suport electronic cu o valoare 

nominala de 0,1 Ron. Ele sunt tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti,  categoria a II-a. 



 

 

 

Incepand din data de 5 iunie 2015, data deschiderii procedurii de insolventa, actiunile sunt 

suspendate de la tranzactionare. 

Consiliul de Administratie si-a incheiat activitatea la data de 10 septembrie 2015 cand a 

fost numit Administratorul Special. 

 Pe parcursul exercitiului financiar 2016 societatea a avut un numar mediu de 11 

salariati. 

 Societatea functioneaza conform Legii Contabilitatii nr. 82/1991 cu modificarile si 

completarile ulterioare, conform Legii nr. 31/1990 – legea societatilor comerciale si OMFP 

nr.1286/2012. 

Societatea este legal constituita si isi desfasoara activitatea propusa conform 

reglementarilor contabile si fiscale din Romania. 
 

2. BAZELE PREZENTARII 

Situatiile financiare ale S.C. AMONIL S.A. intocmite la 31.12.2016 cuprind activitatea 

desfasurata de societate in perioada 01.01.2016 – 31.12.2016 si sunt intocmite in lei. 

 

Standarde si interpretari emise de IASB si adoptate de Uniunea Europeana, care au intrat 

in vigoare in perioada curenta: 

 

 Amendamente la IAS 1 Prezentarea situatiilor financiare in vigoare  

pentru perioade incepand cu 1 ianuarie 2016. Amendamentele la IAS 1 clarifica faptul ca 

entitatile ar trebui sa utilizeze rationamentul professional in stabilirea locului si ordinii in care 

informatia este prezentata in situatiile financiare si ca includerea de informatii nesemnificative 

poate afecta utilitatea prezentarilor. Aplicarea acestui amendament nu are efect asupra 

situatiilor financiare. 

 

 Amendamente la IAS 16 – Imobilizari  corporale si IAS 38 –  

Imobilizari necorporale aduce clarificari metodelor pentru depreciere si amortizare. Acestea 

clarifica faptul ca metodele care presupun calculul deprecierii unui activ pe baza venitului nu 

sunt recomandate deoarece venitul generat de o activitate care include utiliazrea unui activ, 

reflecta in general alti factori decat consumul beneficiilor economice incorporate in active. 

 

 Amendamente la IAS 27 “Situatii financiare individuale”.Situatiile  

financiare in care se aplica  metoda punerii in echivalenta( in vigoare incepand cu 1 ianuarie 

2016) nu sunt situatii financiare individuale. 

 



 

 

 

 Amendamente la diverse Standarde–imbunatatiri aduse IFRS rezultate  

din proiectul anual de imbunatatire a IFRS ( IFRS 5,IFRS 7, IAS 19 si IAS 34 ) avand ca scop 

principal eliminarea neclaritatilor si alte revizuiri. 

 

 

3. ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII, 

INVENTARIEREA PATRIMONIALA SI CONTROLUL INTERN 

 

3.1 Organizarea si conducerea activitatii financiar – contabile 

Angajamentul nostru, cu privire la obiectivul acestui capitol, a fost intreprins in 

conformitate cu prevederile Standardelor Internationale de Audit aplicabile angajamentelor.  

S.C. AMONIL S.A. isi organizeaza si conduce contabilitatea in conformitate cu 

prevederile O.M.F.P. Nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu 

Directivele Comunitatilor Economice Europene si cu politicile contabile corespunzatoare 

particularitatilor ramurii in care isi desfasoara activitatea si OMFP nr.1286/2012. 

Din verificarile efectuate se constata ca activitatea contabila in general este bine definita 

si reglementata, fiind bazata pe principiile, conventiile si practicile ce stau la baza activitatii 

financiare. 

1. Prezumţia continuităţii activităţii pe o perioadă de cel puţin 12 luni. 

Societatea îşi continuă funcţionarea într-un viitor previzibil respectiv: 

   

Societatea  AMONIL SA se afla in insolventa din data de 5 iunie 2015 si continuarea 

activitatii in anul 2017 va depinde de aprobarea unui plan de reorganizare. 

 

2. Contabilitatea de angajamente-Situaţiile financiare au la bază contabilitatea de 

angajamente, respectiv tranzacţiile şi evenimentele sunt recunoscute atunci când apar şi nu pe 

măsură ce numerarul sau echivalentele de numerar sunt încasate sau plătite şi sunt înregistrate 

în evidenţele contabile şi în situaţiile financiare ale perioadelor la care se referă. 

AMONIL SA nu intocmeste situatii financiare consolidate, nu se afla sub controlul unei 

societati – mama, nu exista tranzactii cu parti afiliate. 

 

3. Pragul de semnificatie si agregarea.Situatiile financiare rezulta din prelucrarea unui 

volum mare de tranzactii sau alte evenimente care sunt agregate pe grupe conform naturii sau 

functiei lor.Daca un element-rand nu este in mod individual semnificativ, atunci el este agregat 

cu alte elemente fie in situatiile financiare, fie in note. 

 

4.Compensarea. Societatea raporteaza distinct atat activele şi datoriile cat  şi veniturile şi 

cheltuielile. 



 

 

 

 

5.Comparabilitatea. Informaţiile din situaţiile financiare ale perioadei curente se dau 

comparativ cu perioada precedentă, acest lucru având o mai mare relevanţă pentru înţelegerea 

situaţiilor financiare curente de către utilizatori. 

 

6.Frecventa raportarii.Situaţiile financiare sunt prezentate  trimestrial,semestrial si anual, în 

conformitate cu cerinţele legilor române sau dacă sunt cerute de utilizatori speciali (investitori, 

bănci pentru acordarea de credite, guvern, bursa de valori) şi la alte date. 

 

7.Consecventa raportarii. Societatea isi mentine modul de prezentare si clasificare a 

elementelor  in situatiile financiare de la o perioada la alta. 

3.2 Inventarierea patrimoniului 

Cadrul de desfasurare a inventarierii pentru exercitiul financiar 2016 a fost normalizat 

prin Decizia Administratorului nr.25 din 31.12.2016 – pentru inventarierea disponibilitatilor in 

lei si valuta aflate in casieria unitatii si pentru inventarierea mijloacelor fixe, materiilor prime 

si materialelor consumabile, creantelor si datoriilor. 

Inventarierea patrimoniala s-a desfasurat cu respectarea prevederilor O.M.F.P. nr. 

2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii 

elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii. 

3.3 Controlul intern 

a) Controlul financiar de gestiune nu este organizat printr-un serviciu de resort, care sa 

desfasoare verificari prin intermediul conducatorului compartimentului financiar - contabil 

aflat in subordinea Directorului general executiv. 

b) Activitatea de control financiar preventiv la S.C. AMONIL S.A.- in insolventa nu este 

organizata potrivit cadrului legal in vigoare (Legea nr. 84/2003, OMFP nr. 522/2003, OMFP 

nr. 1226/2003, Legea nr. 31/1990).   

 

4. AUDITUL CICLULUI DE FINANTARE 

 

4.1  Structura capitalului social 

La data 31.12.2016 societatea avea inregistrat un capital social subscris si varsat in 

suma de 111.265.809 lei impartit in 1.112.658.091 actiuni a 0,1 lei/actiune, la acelasi nivel ca 

in anul 2015. 

 

 



 

 

 

Structura actionariatului se prezinta astfel: 

 

Asociati 
Capitalul 

social aportat 
Nr.actiuni 

Val/ 

actiune 

Cota de 

participare 

% 
ZALOIS LIMITED-Belize 

JOVLINE LIMITED-Belize 

SALINK LTD-Cipru 

Alte persoane fizice si juridice 

35.816.450 

20.279.550 

15.075.320 

40.094.49 

358.164.500 

202.795.500 

150.753.200 

400.944.891 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

32,19 

18,23 

13,55 

36,03 

TOTAL 111.265.809 1.112.658.091 0,1 100 

Nu au fost rascumparate actiuni si nu s-au emis noi actiuni in anul 2016. 

 

Concluzie: 

La data de 31.12.2016 capitalul social subscris si varsat al S.C. AMONIL S.A. este in 

valoare de 111.265.809 lei, fiind constituit din 1.112.658.091 actiuni, cu o valoare nominala 

de 0,1 lei. 

 

4.2  Rezerve 

 

La 31.12.2016, conform situatiilor financiare S.C.AMONIL S.A. avea constituite 

urmatoarele rezerve si ajustari ale capitalului social: 

- rezerve din reevaluare: 45.479lei 

- rezerve legale:    1.344.910 lei 

- alte rezerve:     10.397.221 lei 

- ajustari capital social: 38.581.910 lei 

 

4.3  Situatia modificarii capitalurilor proprii 

Evolutia capitalurilor proprii din exercitiul financiar 2016, comparativ cu anul 2015 se 

prezinta astfel:            

                                                         lei 

Elemente capitaluri proprii Sold initial Cresteri Diminuar

i 

Sold final 

Capital social subscris varsat 111.265.809 0 0 111.265.809 

Ajustari ale capitalului social 38.581.910 0 0 38.581.910 

Rezerve din reevaluare 46.185 0 706 45.479 



 

 

 

Rezerve legale 1.344.910 0 0 1.344.910 

Alte rezerve 10.384.831 12.390 0 10.397.221 

Rezultat reportat 104.715.163 -11.685 -1.054.634 103.672.214 

Rezultatul exercitiului -1.542.890 0 -42.775 -1.500.115 

Capitaluri proprii 55.365.592 705 -1.096.703 56.463.000 

 

Concluzie: 

 Pe baza probelor de audit si a obiectivelor noastre, axate pe exhaustivitate, existenta, 

prezentare si evidentiere a operatiunilor economice privind ciclul de finantare, ne-am 

asigurat un grad rezonabil de incredere privind capitalurile proprii, care au fost corect 

clasificate, prezentate si evidentiate in situatiile financiare. 

 Capitalurile proprii au crescut in anul 2016 fata de anul 2015 cu suma de 1.097.408 lei 

datorita scaderii rezultatului negativ reportat cu 1.054.634 lei. 

 

5. AUDITUL CICLULUI DE INVESTIRE 

 

5.1  Imobilizarile necorporale si corporale 

 

Obiectivele de audit privesc exactitatea, existenta, separarea exercitiilor, evaluarea, 

prezentarea, evidentierea si controlul conturilor de imobilizari. 

Strategia de audit cuprinde testele asupra soldurilor, miscarilor, separate pe proceduri 

analitice si teste de detaliere. Verificarile au vizat lista de inventar a mijloacelor fixe, 

procedura de calcul a amortizarii si balanta de verificare. 

Procedurile de control au avut ca scop modul de gestionare si contabilizare a 

imobilizarilor, calculul si instrumentarea tehnica contabila.  

Testele de detaliu asupra valorii de inventar s-au axat pe miscarile din cursul anului, 

respectiv intrari de mijloace fixe si imobilizari necorporale, precum si permanenta metodelor 

de calcul a amortizarii. 

 

5.1.1 Imobilizări necorporale 

Imobilizarile necorporale sunt evaluate initial la cost istoric si sunt recunoscute, daca este 

probabil ca in viitor vor genera beneficii economice direct atribuibile acestora, iar costul 

poate fi masurat credibil. Recunoasterea ulterioara se face la cost, mai putin amortizarea 

cumulata si orice pierdere din depreciere. 



 

 

 

Activele necorporale sunt recunoscute conform tratamentului de baza al IAS 38, la 

costul de achizitie, mai putin deprecierea cumulata. 

Imobilizarile necorporale nu au avut miscari in cursul anului 2016. 

    

5.1.2 Imobilizările corporale 

 Recunoastere initiala 

Recunoasterea initiala a imobilizarilor corporale se face la cost de achizitie. Potrivit IAS 16, 

paragrafele 15 şi 17, costul unei imobilizari corporale este format din pretul de cumpărare, 

taxe vamale, taxe nerecuperabile, precum si toate celelalte cheltuieli legate de punerea in 

functiune a activului, inclusiv probele tehnologice, din care se deduce valoarea produselor 

obtinute pana la receptia definitiva a acestora. Toate reducerile comerciale sunt scazute 

pentru calculul costului de achizitie. De asemenea, elemente de cost direct atribuibile 

mijloacelor fixe sunt si costurile estimate cu demontarea si mutarea activului, respectiv 

costurile de restaurare a amplasamentului, in masura in care costul este recunoscut ca un 

provizion potrivit IAS 37 „Provizioane, active si datorii contingente”. 

Potrivit  IAS 38, castigurile sau pierderile care apar la iesirea sau incetarea utilizarii unei 

imobilizari  sunt prezentate in contul de profit sau pierdere. 

Imobilizarile necorporale sunt evaluate la costul de achizitie conform IAS 38. Dupa 

recunoasterea initiala,societatea a ales drept politica contabila  pentru imobilizarile 

necorporale modelul bazat pe cost.  

Pentru imobilizarile corporale societatea a  ales  modelul reevaluarii, dupa recunoasterea 

initiala.Un element de imobilizare corporala a carui valoare justa poate fi evaluata in mod 

fiabil, trebuie contabilizat la o valoare reevaluata , aceasta fiind  valoarea justa minus orice 

amortizare cumulata ulterior si orice pierderi cumulate.  

 Valoarea justa a terenurilor si cladirilor este determinata in general pe baza probelor de piata, 

printr-o evaluare facuta de evaluatori profesionisti. Societatea utilizeaza  metoda lineara de 

amortizare pentru imobilizarile corporale. 

 

Duratele de viata utila estimate  pentru categoriile de imobilizari corporale sunt: 

- pentru cladiri   intre 40 - 60 ani 

- pentru echip.tehnologice intre 6 – 8 ani 

- pentru ap. si inst. masura intre 8 – 10 ani 

 

Evaluarea investitiei imobiliare la recunoasterea initiala s-a facut  la cost ,conform IAS 

40 “Investitii imobiliare”. Costul unei investitii imobiliare este format din pretul de achizitie 

plus orice cheltuieli direct atribuibile. La data adoptarii IFRS  societatea a ales sa foloseasca 



 

 

 

derogarea cu privire la costul presupus, respectiv sa evalueze investitiile imobiliare la cost 

presupus,avand in vedere faptul ca reevaluarea a fost comparabila cu valoarea justa 

(Amendament la IFRS 1 adoptat de UE la data de 12 decembrie 2012). 

 

Investitiile imobiliare au fost evaluate la valoarea justa in anul 2014 de catre un expert 

evaluator EPI. 

 

 Amortizarea 

Amortizarea mijloacelor fixe este calculata utilizand metoda liniara de amortizare si 

duratele de viata utile conform Legii nr. 15/1994 (republicata in 1999) si Hotararii de Guvern 

nr. 2.139/2004. Terenurile proprii nu se amortizeaza. 

In conformitate cu prevederile IAS 16 par. 46, valoarea amortizabila a unui activ este 

determinata dupa scaderea valorii reziduale a acelui activ. 

Societatea nu a inregistrat constituirea de provizioane din dezafectarea activelor, 

potrivit prevederilor IAS 16 si IAS 37. 

Situatia imobilizarilor corporale nete la 31.12.2016 se prezinta astfel: 

 
COST (A) 

 

Sold la 

01.01.2016 

Miscari Sold la 

31.12.2016 Achizitii Iesiri 

 Lei Lei Lei Lei 
Terenuri 2.544.817 0 0 2.544.817 

Constructii  1.159.343 0 0 1.159.343 

Instalatii tehnice si masini 160.082 0 0 160.082 

Investitii imobiliare 165.263 0 0 165.263 

Avansuri si imobilizari in curs 59.906.402 0 0 59.906.402 

TOTAL  IMOBILIZARI 63.935.906 0 0 63.935.906 

AMORTIZARE Cumulata 

(B) 

Sold la 

01.01.2016 

Deprecierea din 

cursul anului 

Ajustari 

Reduceri 

Sold la 

31.12.2016 

Amenajari de terenuri 0 0 0 0 

Constructii 726.675 33.270 0 759.946 

Instalatii tehnice si masini 127.481 12.992 0 140.473 

Investitii imobiliare 7.624 0 0 7.624 

TOTAL AMORTIZARE 861.780 46.263 0 908.043 

Valoare Neta Bilantiera (A–B) 63.074.126 46.263 0 63.027.863 

 



 

 

 

Activele imobilizate au scazut in anul 2016 datorita amortizarii inregistrate im anul in 

curs. 

 

Soldurile mijloacelor fixe au fost corect clasate, descrise si evidentiate.  Din verificarile 

efectuate s-a constatat ca metoda de amortizare utilizata la toate activele este cea liniara si s-a 

aplicat consecvent de-a lungul anului. 

Obiectivele propuse privind auditul ciclului de investire, au avut drept scop asigurarea 

rezonabila ca imobilizarile corporale si necorporale exista, sunt achizitionate in numele firmei, 

iar intrarile au fost inregistrate in perioada corecta. Soldurile mijloacelor fixe au fost corect 

clasate, descrise si evidentiate. Nu s-au detectat omisiuni privind inregistrarea pe costuri. 

 

 

Concluzie: 

Societatea a intocmit pana la data verificarilor noastre Procesul Verbal de 

valorificare a inventarului desfasurat cu data de referinta 31.12.2016. 

 

5.2 Auditul provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor corporale 

Aferent exercitiului financiar 2016 societatea nu a constituit provizioane pentru 

deprecierea imobilizarilor corporale.  

 

5.3 Auditul imobilizarilor financiare 

 

La data de 31.12.2016 societatea detinea imobilizari financiare in suma de 5.435.375 lei 

reprezentand participarea la capitalul social al urmatoarelor societati: 

 

Denumire Sediu 
Valoare 

participare 
Cota % 

SC AMOCHIM 

SC ENERGOCHIM 

SC ENERGY 

COGENERATION 

Bucuresti 

Slobozia 

 

Zimnicea  

4.129.140 

1.289.735 

 

16.500 

20,23 

48,00 

 

15,00 

TOTAL  5.435.375 - 

 



 

 

 

Conform cu IAS 39 pct.45”Instrumente financiare” AMONIL S.A. clasifica activele 

financiare detinute in “Active financiare disponibile in vederea vanzarii” si sunt evaluate la 

valoarea justa. Acestea sunt testate anual pentru depreciere si eventuala depreciere este 

recunoscuta prin profit sau pierdere la data constatarii. 

- In contul “Alte active financiare” este inregistrata suma de 20.000 RON ce reprezinta 

garantie conform unui contract de inchiriere. 

6. AUDITUL CICLULUI DE EXPLOATARE 

 

6.1 Auditul stocurilor 

Obiectivele noastre de audit s-au bazat pe: 

 Exhaustivitate: stocurile detinute de societate au fost identificate si incluse in situatiile 

financiare; 

 Exactitate: 

 Stocurile au fost corect identificate in vederea evaluarii; 

 Costul stocurilor a fost corect determinat folosind metoda de evaluare acceptata 

de Standardele Nationale de Contabilitate; 

 Sumele incluse in situatiile financiare corespund evidentelor contabile; 

 Existenta stocurilor: stocurile incluse in situatiile financiare exista fizic; 

 Separarea exercitiilor: stocurile au fost inregistrate in perioada corecta; 

 Dreptul societatii asupra stocurilor: stocurile ce apartin societatii au fost incluse in 

situatiile financiare; 

 Evidentiere: stocurile au fost clasificate, descrise si evidentiate corect in situatiile 

financiare. 

6.1.1 Evaluarea la intrarea in patrimoniu 

Stocuri achizitionate de la terti 

In conformitate cu prevederile IAS 2 „Stocuri“, costul stocurilor cuprinde totalitatea 

costurilor aferente achizitiei si prelucrarii, precum si alte costuri suportate pentru 

aducerea acestora in forma si in locul in care ele se regasesc in patrimoniul Societatii. 



 

 

 

Costurile de achizitie ale stocurilor cuprind pretul de cumparare, taxe de import si alte taxe 

(cu exceptia acelora pe care Societatea le poate recupera de la autoritatile fiscale), costuri 

de transport, manipulare si alte costuri care pot fi atribuite direct achizitiei de produse 

finite, materiale si servicii. Reducerile comerciale, rabaturile si alte elemente similare sunt 

deduse pentru a determina costurile de achizitie. 

 

6.1.2 Evaluarea la iesirea din patrimoniu 

Pentru stocurile de materii prime si materiale, Societatea utilizeaza metoda de evaluare 

la iesire FIFO (“First In First Out”).  

 

6.1.3 Evaluarea in cadrul situatiilor financiare 

Stocurile sunt prezentate in situatiile financiare la costul de achizitie. 

Pe baza raspunsurilor primite de la personalul Societatii la cererile de informatii se 

poate aprecia ca stocurile existente sunt stocuri temporare si/sau de siguranta pentru 

mentinerea intr-o baza continua a activitatii curente si nu sunt de natura stocurilor cu miscare 

lenta sau fara miscare. 

Potrivit situatiilor financiare ale societatii, structura stocurilor la 31.12.2016 comparativ 

cu 31.12.2015 este evidentiata in urmatorul tabel: 

-lei- 

CATEGORII DE STOCURI 
SOLD 

31.12.2015 

SOLD 

31.12.2016 
DFERENTE 

Materiale consumabile si materii 

prime 

4.696.853 4.666.748 -30.105 

Stocuri de natura obiectelor de 

inventar 

0 0 0 

Produse finite si marfuri 2.951.953 2.951.953 0 

TOTAL 
7.648.806 7.618.701 -30.105 

 



 

 

 

 Stocurile de natura materialelor consumabile  sunt cuprinse in listele de inventariere. 

 In ceea ce priveste stocurile mentionam ca inspectia fizica a acestora ca proba de audit 

nu a fost efectuata deoarece inventarierea patrimoniului societatii a fost efectuata inaintea 

incheierii contractului de auditare. 

Stocurile de produse finite si semifabricate se afla in custodia SC CHEM GAS HOLDING 

SRL pentru depozitare si a fi ferite de intemperii. 

 

Concluzie: 

Cadrul de desfasurare a inventarierii patrimoniului S.C. AMONIL S.A. pentru 

exercitiul financiar 2016 a fost normalizat prin Decizia Directorului Executiv 

nr.25/31.12.2016 privind constituirea comisiei centrale pentru inventarierea generala a 

patrimoniului Societatii, inventarul patrimoniului desfasurandu-se in concordanta cu 

prevederile O.M.F.P. nr. 2.861/2009. 

 

6.2  Auditul provizioanelor pentru litigii 
 

La 31.12.2016 SC AMONIL SA avea constituite provizioane pentru litigii in valoare de 

4.625.292,98 lei. 

In cursul anului 2016 , pana la data de 31 decembrie 2016 a fost recuperata suma de 

4.896.272 lei iar din debitul total de 15.982.700 lei a fost recuperata suma de 12.126.035 lei, 

ramanand de recuperat suma de 3.856.665 lei. 

 

Contestatia depusa in luna nov.2015 pentru obligatii fiscale suplimentare in suma de 

7.102.734 lei stabilite in urma Raportului de Inspectie Fiscala nr.372/28.09.2015, a fost 

solutionata in anul 2016 de catre Directia Generala de Solutionare a Contestatiilor din cadrul 

ANAF astfel : 

- a fost admisa partial contestatia  impotriva Deciziei de impunere  nr.398/28.09.2015 



 

 

 

pentru suma de 2.033.509 lei ce reprezinta dobanzi si penalitati de intarziere aferente 

impozitului pe profit si aferente TVA. 

- a fost desfiintata partial Decizia de impunere nr.398/28.09.2015 pentru suma de 685.517 

lei ce reprezinta impozit pe profit si accesorii aferente impozitului pe profit. 

- S-a respins contestatia pentru suma de 4.375.211 lei ca neintemeiata. 

 

6.3 Auditul creantelor si datoriilor comerciale si financiare 
 

La 31.12.2016, creantele societatii se prezinta astfel:     

  

Creante 

Valoare la  

31.12.2016 

Termen de lichiditate 

Sub 1 an Peste 1 an 

Clienti 3.605.803 3.249 3.602.554 

Furnizori-debitori 35.493 0 35.493 

Creante personal 0 0 0 

ALTE CREANTE NETE 3.902.557 0 3.902.557 

TOTAL CREANTE 7.543.853 3.249 7.540.604 

  

Creantele sunt active financiare cu plati fixe sau determinabile care sunt cotate pe o piata 

activa. Acestea sunt recunoscute initial la valoarea justa plus orice costuri de tranzactionare 

direct atribuibile, ulterior recunoasterii initiale, creantele sunt evaluate la valoarea neta. 

 



 

 

 

Debitori importanti sunt: Banca Columna cu 5.554.043 lei, Eurotrading Chemicals SRL cu 

194.892 lei, BIR - in faliment cu 360 lei si URBAN SA Slobozia cu penalitati in suma de 

3.856.665 lei. 

Pentru Banca Columna si Eurotrading au fost efectuate ajustari in anii precedenti. 

Din totalul creantelor, 96,39% o reprezinta cele cu exigibilitate de peste 1 an. 

La 31.12.2016 datoriile societatii se prezinta astfel: 

Elemente 31.12.2016 

Termen de exigibilitate 

Sub 1 an Peste 1 an 

1. Total Datorii comerciale, din care(2+3+4) 25.874.129 25.874.129 0 

2. Furnizori interni 10.670.017 10.670.017 0 

3. Avansuri clienti 12.328 12.328 0 

4. ALTE DATORII (5+6+7) 15.191.784 15.191.784 0 

5. Datorii cu personalul si asig.sociale 2.005.342 2.005.342 0 

6. Datorii la bugetul de stat 12.678.194 12.678.194 0 

7. Decontari operatii in participatie 508.248 508.248 0 

 

In totalul datoriilor catre furnizori cei mai importanti sunt CHEMGAS HOLDING SRL si 

TRANS ENERGO COM . 



 

 

 

Obiectivele de audit urmarite au fost: 

 Exhaustivitate: toate creantele si datoriile sunt incluse in situatiile financiare. 

 Exactitate: soldurile conturilor au fost determinate si inregistrate corect, iar sumele 

cuprinse in situatiile financiare sunt conforme cu cele din inregistrarile contabile. 

 Existenta: societatea are creante si debitori, respectiv datorii, care exista in mod real la 

data bilantului. 

Probele de audit cu privire la fiabilitatea decontarilor cu clientii s-au axat pe eventualele 

riscuri: daca exista debitori in imposibilitate de plata, daca exista inregistrari de facturi 

aferente unui an financiar in alta perioada de gestiune, daca separarea exercitiilor s-a realizat 

corect. Avand in vedere aceste obiective, am apelat la toate mijloacele profesionale pentru a 

asigura conformitatea conturilor cu normele, metodele si regulile contabile. 

Litigii/contingente  
 

Unul din cei mai importanti debitori ai societatii este URBAN SA Slobozia, cu penalitati 

datorate si cheltuieli de judecata in suma totala de 3.856.664,76 lei. 

 

Concluzie: 

Creantele si datoriile sunt inregistrate la valoarea nominala, iar creantele si datoriile 

in valuta au fost evaluate la cursul de schimb de la sfarsitul anului. 

 

7. AUDIT FISCAL PRIVIND IMPOZITULUI PE PROFIT 

 

Obiectivele auditului nostru au urmarit evaluarea corecta a bazei de calcul impozabile, 

sumele inscrise in balanta contabila si in bilant, concordanta obligatiilor inregistrate in bilant 

cu anexele atasate acestuia. 

Responsabilitatea bazei de calcul si a cotelor utilizate o are conducerea societatii 

AMONIL S.A. Potrivit Standardului international de audit nr. 250, conducerii societatii ii 



 

 

 

revine responsabilitatea de a asigura corectitudinea tranzactiilor si evenimentelor potrivit 

reglementarilor legale in vigoare.   

Impozitul pe profit este determinat conform reglementarilor fiscale din Romania, pe 

baza contului de profit si pierdere intocmit de societate in conformitate cu prevederile legale 

in vigoare si ajustat pentru anumite elemente neimpozabile si nedeductibile. Cota de 

impozitare aplicata profitului este de 16%. 

Obiective urmarite in auditul privind impozitul pe profit sunt urmatoarele: 

 Existenta: se urmareste daca veniturile si cheltuielile au fost inregistrate in 

contabilitate. 

 Realitatea: se urmareste daca descarcarile clientilor sau debitorilor corespund 

incasarilor efective, efectele sunt incasate sau remise spre incasare. 

 Perioada corecta: veniturile si cheltuielile au fost contabilizate asupra perioadei in care 

au fost angajate. 

 Evidentierea corecta: veniturile si cheltuielile sunt corect evidentiate in conturi, 

jurnale sau corect totalizate si centralizate. 

 Raportarea corecta: criteriile de clasificare a cheltuielilor si veniturilor sunt retinute 

corect, dupa natura lor economica. 

 Baza impozabila: evaluarea corecta a bazei de calcul asupra materiei impozabile, 

sumele din balanta contabila si bilant. 

 

AN 2015 AN 2016 Diferente 

Venituri totale 3.627.305 2.427.507 -1.199.798 

Cheltuieli totale 5.170.195 3.927.622 -1.242.573 

Profit/Pierdere contabila -1.542.890 -1.500.115 -42.775 

 



 

 

 

Impozitul pe profit in anul 2016 conform Declaratiei 101 

1. Venituri totale  =  2.427.507 lei 

2. Cheltuieli totale =  3.927.622 lei 

3. Rezultat = - 1.500.115 lei 

4. Cheltuieli nedeductibile = 65.205 lei 

- amenzi si penalizari  =  6.498 lei 

- protocol =  4.958 lei 

- chelt.ct.6589 = 41.357 lei 

- amortizare = 12.392 lei 

5. Profit total = - 1.434.910 lei 

6. Pierdere de recuperat din anii precedenti = - 877.206 lei 

7. Profit impozabil (pierdere) = -2.312.116 lei 

 

 Concluzie: 

In urma testelor realizate, s-a constatat includerea in situatiile financiare, respectiv in 

contul de profit si pierdere a achizitiilor si a vanzarilor ce apartin societatii. Criteriile de 

clasificare a cheltuielilor si veniturilor sunt retinute corect, dupa natura lor economica. 

Testele efectuate nu au detectat erori care sa influenteze conturile de venituri si cheltuieli. 

Testele analitice de audit, cu privire la corectitudinea evidentierii si perioadei pe exercitiul 

2016 nu au aratat abateri cu privire la aplicarea “contabilitatii de angajamente”. 

 

 



 

 

 

8. AUDITUL FLUXURILOR BANESTI 

 

Obiective de audit urmarite in auditul fluxurilor banesti sunt urmatoarele: 

 Exhaustivitatea: se urmareste daca toate soldurile conturilor curesnte si ale lichiditatilor, 

platile si incasarile au fost inregistrate in situatiile financiare; 

 

 Existenta: soldurile conturilor de lichiditate au fost corect calculate si inregistrate, iar 

sumele prezentate in situatiile financiare cuprind instrumentari tehnice contabile; 

 Evidentiere corecta: soldurile conturilor curente la banci au fost corect prezentate si 

evidentiate in bilant. 

 

Situatia disponibilitatilor banesti la 31.12.2016 este urmatoarea: 

          

Denumire 31.12.2015 31.12.2016 Diferente  

Conturi la banci in lei 

Casa in lei 

223.637 

9.264 

3.282.292 

34.335 

+3.058.655 

+25.071 

Total 232.901 3.316.627 +3.083.726 

 

Conform IAS 21, in cazul raportarii la data bilantului (ulterior recunoasterii tranzactiei), 

elementele monetare exprimate in valuta trebuie raportate utilizand cursul de schimb de la data 

inchiderii. Diferentele de curs valutar ce apar cu ocazia decontarii elementelor monetare sau a 

raportarii elementelor monetare ale unei intreprinderi la cursuri diferite fata de cele la care au 



 

 

 

fost inregistrate initial pe parcursul perioadei ori fata de cele care au fost raportate in situatiile 

financiare anterioare, trebuie recunoscute ca venituri sau cheltuieli in perioada in care apar, cu 

exceptia diferentelor de curs valutar tratate ca fiind capital propriu. 

Astfel, la data inchiderii bilantului, disponibilitatile banesti aflate in conturi bancare in 

devize s-au evaluat utilizand cursul de schimb de la 31.12.2016. 

Concluzie: 

Soldurile privind numerarul in casa si disponibilitatile in conturile bancare in lei au 

fost clasificate, descrise si evidentiate corespunzator cu prevederile legale. Disponibilitatile 

in conturile bancare in devize au fost evaluate corespunzator la cursul BNR de la 

31.12.2016. 

9. AUDITUL SITUATIILOR FINANCIARE 

 

9.1 Contul de profit si pierdere 

          Contul de profit si pierdere reflecta veniturile si cheltuielile S.C. AMONIL S.A.: 

lei 

Indicator 2016 2015 % 
Venituri din exploatare, din care: 3.000 705.559 0,43% 

Cifra de afaceri 3.000 593.827 0,51% 

Cheltuieli de exploatare 2.300.049 4.535.985 50,71% 

Rezultat din exploatare -2.297.049 -3.830.426 59,97% 

Venituri Financiare 2.424.507 2.921.746 82,98% 

Cheltuieli financiare 1.627.573 634.210 256,63% 

Rezultat financiar +796.934 +2.287.536 34,84% 

Venituri extraordinare 0 0 - 

Cheltuieli extraordinare 0 0 - 

Rezultat extraordinar 0 0 - 

Venituri totale  2.427.507 3.627.305 66,92% 

Cheltuieli totale 3.927.622 5.170.195 75,97% 



 

 

 

Rezultat brut (profit/pierdere) -1.500.115 -1.542.890 -97,22% 

Rezultat net (pierdere) -1.500.115 -1.542.890 97,22% 

 

Pe structura veniturile din exploatare obtinute in exercitiul financiar 2016 de S.C. 

AMONIL S.A. in suma de 3.000 lei se compun din: 

 

   - Venituri din productia vanduta:  3.000 lei, se compun din chirii.  

- Venituri din vanzare marfuri: 0       

- Reduceri din stocuri: 0                

- Venituri din imobilizari: 0               

- Venituri din investitii imobiliare: 0         

- Alte venituri: 0 lei              

 

Veniturile financiare realizate de societate la 31.12.2016 in suma de 2.921.746 lei se 

compun din diferente de curs valutar (99,97%). 

 

Pe structura cheltuielile de exploatare realizate in exercitiul financiar 2016 de S.C. 

AMONIL S.A. in suma de 2.300.049 lei se compun din: 

 - cheltuieli materiale          16.158 lei; 

 - cheltuieli cu amortizarea            33.871 lei;  

 - cheltuieli cu personalul        649.081 lei; 

 - alte cheltuieli de exploatare       852.870 lei; 

- ajustari de valoare active circulante   748.069 lei; 

- ajustari privind provizioanele             0 lei. 

 

Cheltuielile financiare efectuate de societate la 31.12.2016 in suma de 1.627.573 lei se 

compun din diferente de curs valutar. 

 

 La activitatea de exploatare in exercitiul financiar 2016 S.C. AMONIL S.A. a 

inregistrat o pierdere de 2.297.049 lei fata de pierderea de 3.830.426 lei inregistrata in 2015. 

La activitatea financiara in exercitiul financiar 2016 S.C. AMONIL S.A. a inregistrat 

un profit de 796.934 lei fata de profitul de 2.287.536 lei inregistrat in exercitiul 2015. 

 Pentru activitatea desfasurata de societate in exercitiul financiar 2016 societatea nu a 

datorat impozit pe profit forfetar.  
 

 

 

 



 

 

 

9.2 Auditul bilantului contabil 

Evolutia elementelor de pasiv si activ se prezinta astfel:     

               

Nr. 

crt. 

Indicatori 2016 2015 

Abatere 

absoluta 

1 Situatia neta a patrimoniului 

56.463.000 55.365.592 1.097.408 

2 Fondul de rulment (ACTIVE 

CURENTE – DATORII 

CURENTE) 

-7.394.946 -8.538.617 +1.143.671 

3 Nevoia de fond de rulment 

(STOCURI+CREANTE)- 

DATORII CURENTE 

-10.711.574 -8.771.087 +1.940.487 

4 Trezoreria neta (2-3) +3.316.628 +232.470 +3.084.158 

 

Concluzie 

Activul net al societatii calculat ca Total Activ – Datorii, este pozitiv in suma de 

56.463.000 lei la data de 31.12.2016, fiind egal cu valoarea pozitiva a capitalurilor proprii. 

In situatia de fata, FR fiind mai mic decat NFR, dar negativ, societatea inregistreaza 

o valoare pozitiva a trezoreriei nete care îi asigura temporar autonomia financiara pe 



 

 

 

termen scurt. Nevoia de fond de rulment negativa semnifica un deficit de nevoi temporare 

in raport cu resursele temporare. Fondul de rulment negativ semnifica o situatie 

nefavorabila, respectiv un nivel al capitalurilor permanente insuficient de ridicat pentru a 

permite finantarea integrala a imobilizarilor cat si asigurarea unei marje de lichiditate 

excedentara pentru a face fata riscurilor diverse pe termen lung. 

9.3  Principalii indicatori economico – financiari 

 

Procedurile analitice aplicate asupra rezultatelor entitatii auditate presupun utilizarea 

unor indicatori financiari generali utili pentru intelegerea starii financiare a societatii. 

Principalii indicatori economico-financiari ai societatii sunt prezentati in Anexa nr.6, 

astfel: 

Indicator Formula 2016 

1. Indicatori de lichiditate 

Lichiditate curenta Active curente/Datorii curente 0,61 

Lichiditate imediata (Active curente – Stocuri)/Datorii curente 0,11 

2. Indicatori de risc 

Gradul de indatorare (Datorii totale/Total pasive)*100 35,07% 

3. Indicatori de activitate 



 

 

 

Perioada medie de incasare 

a creantelor (zile) 

(Sold creante/Cifra de afaceri)*365 zile 91.783 zile 

Perioada medie de plata a 

furnizorilor (zile) 

(Sold datorii / Cifra de afaceri)*365 zile 371.076 zile 

Viteza de rotatie a activelor 

imobilizate (numar de 

rotatii) 

Cifra de afaceri/Active imobilizate 0,004 

Viteza de rotatie a activelor 

totale (numar de rotatii) 

Cifra de afaceri/Active totale 0,003 

 

Concluzie: 

Evolutia indicatorilor de lichiditate, respectiv lichiditate curenta si imediata, ne 

permite sa concluzionam ca solvabilitate pe termen scurt a societatii s-a inrautatit fata de 

exercitiul anterior, fiind o situatie nefavorabila pentru societate. 

Se observa ca perioada de incasare a creantelor este mai mica fata de perioada de plata 

a furnizorilor in anul 2016. Aceasta este interpretata ca fiind o situatie favorabila pentru 

entitatea auditata. 

 



 

 

 

10.  CONCLUZII CU PRIVIRE LA SITUATIILE FINANCIARE PE   ANUL 2016 

 

Noi am efectuat auditul situatiilor financiare ale S.C. AMONIL S.A. pentru exercitiul 

incheiat la 31 Decembrie 2016, conform Normelor de Audit Financiar, elaborate de Camera 

Auditorilor din Romania, aliniate la Standardele Internationale de Audit. Aceste norme cer ca 

auditul sa fie planificat si realizat in vederea obtinerii unei asigurari rezonabile ca situatiile 

financiare nu contin anomalii semnificative. 

 

Aceste situatii financiare releva responsabilitatea conducerii Societatii. 

Responsabilitatea noastra consta in a ne exprima o opinie asupra acestor situatii financiare pe 

baza auditului nostru, prin prezentarea Raportului de Audit al situatiilor financiare pe anul 

2016. 

In acest scop au fost auditate: bilantul contabil, contul de profit si pierdere si notele 

explicative la situatiile financiare. 

 

Fara a constitui o rezerva auditorul mentioneaza urmatoarele: 

 

La data de 5 iunie 2015 a fost deschisa procedura insolventei la SC AMONIL S.A. Si a 

fost desemnat un administrator judiciar reprezentat de EXPERT INSOLVENTA SPRL 

Bucuresti. Adunarea Generala a Actionarilor a desemnat ca Administrator Special pe d-na 

Matei Cristina incepand cu data de 10 septembrie 2015. 

Activul principal al SC AMONIL S.A. ramane investitia in curs de punere in functiune 

“Instalatia de producere a energiei electrice si termice prin cogenerare.” Societatea isi continua 

functionarea intr-un viitor previzibil prin continuarea lucrarilor la “Centrala de producere a 

energiei electrice si termice in cogenerare” si valorificarea stocurilor existente. 

Continuarea activitatii in anul 2017 va depinde de aprobarea unui plan de reorganizare. 

 

*     * 

* 

 
In urma auditului pe care l-am efectuat la S.C. AMONIL S.A., prin analiza pe baza de sondaj a activitatii 

de prelucrare si raportare contabila, ne exprimam opinia ca situatiile financiare dau o imagine reala si 

fidela in aspectele semnificative a pozitiei financiare a societatii la 31.12.2016, in conformitate cu Legea 



 

 

 

contabilitatii nr.82/1991, cu Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea 

Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV–a si a VII-a a Comunitatilor Economice Europene, 

cu OMFP NR.1286/2012 si cu Standardele Internationale de Contabilitate si Normele de Audit Financiar 

elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania, aliniate la Standardele Internationale de 

Raportare Financiara.  

 

 

 

In concordanta cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1.286/01.10.2012 pentru 

aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare 

Financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la 

tranzactionare pe o piata reglementata, noi am citit raportul administratorilor atasat situatiilor 

financiare la 31.12.2016. In Raportul administratorilor, noi nu am identificat informatii 

financiare care sa fie in mod semnificativ neconcordante cu informatiile prezentate in situatiile 

financiare si a pozitiei financiare. 

 

 

 
Bucuresti, 
Data: 31.03.2017 

                       AUDITOR FINANCIAR 
   S.C. “CONS AUDIT INTER” S.R.L. 

      Director General                                            
PETRE MIHAIL CERNAT 
   AUDITOR FINANCIAR 

 
 
 
 
 
 

 


