
In anul 2014 au fost declarafi insolvabili ;i inregistrati ca

documentelor emise de executorul judec[toresc, clien]i incerli in s

Casa qi conturile la binci au inregistrat la finele anului 2Al4 u

in crestere cu 190.728lei fat[ de suma de 150.043 lei cdt erula incep

fiind de peste 127%.

Datoriile care trebuie plStite intr-o perioadd de pana la un an totahzeazl' 488.460 lei,

mai mari cu 22l.T62lei fa![ de anul precedent cdnd au totalizat 267.298 lei, adicd cu

peste 82%,In structura, cresterea a fost determinat[ de partea exigibila sub 1 an de zile

din creditul contractat pe termen scurt in suma totalade 450.000 lei precum si de datoriile

comerciale-furnizori care au crescut de 1a 3 8.547 lei la 354.062\ei. Scaderea datoriilor se

refera la datoriile c[tre bugetul de stat qi bugetele de asigurdri sociale, de la 181. 184 lei, la

83.689 lei.

Unitatea ?nregistreazd datorii care trebuie pldtite intr-o perioada mai mare de un an in

suma de 469.47 6 lei din care suma de 34.392 lei, reprezint[ contravaloarea concesiunilor

delinute iar diferenta o repre zinta partea din creditul primit care este exigibil pentru o

perioada de peste I an de zlle,

Veniturile ?n avans s-au diminuat in totalitate cursul anului de la surla de 4.977 lei,

astfel ca la fine1e anului acestea nu prezentau sold.

Capitalurile proprii sunt ?n sum6 3 .426.368 lei, in creqtere cu 96.7 68 lei, adrca aproape

3%o in comparafie anul precedent cand au totalizat 3.329.600 lei.

In structur a, acesteaau inregistrat modificari diferite, astfel:

- rez,ervele din reevaluare au crescut ca urmare a reevaludrii constructiilor, de la suma

de 150.941 lei la 174.290\ei;

- rezerva legald a crescut cu 2.938 lei, de la 50.267 lei la 53.205 lei, ca urmare a

obligafiei de repartizare de SYo din profitul brut, pAna ce aceasta ajunge la 20% din

capitalul social;

- rezer\;eLe rcprezentind surplusul din reevaiuare realizat au crescut cu 13.533 lei,

ajung6nd astfel la 69.130lei;

- pierder ea reportatd din anii precedenli a fost diminuati cu suma de 33.172\ei, sumd ce

r epr ezinta profiful anului precedent utrlizat la acop erirea acesteia ,
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