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RAPORT
privind activitatea desfăşurată în anul 2017 de societatea
comercială S.C. ANTREPRIZA STEIER SRL Anina,
aflată sub autoritatea Consiliului Local Anina
Potrivit art. 58 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea publica tutelară elaborează în fiecare an un raport privitor la activitatea regiilor autonome şi societăţilor comerciale aflate sub tutela sa. Rportul este
publicat pe pagina de internet a autorităţii publice tutelare.
S.C. ANTREPRIZA STEIER S.R.L. Anina s-a înfiinţat în august 2012, urmare
a Hotărârii Consiliului Local Anina nr. 100 / 24.07.2012, cu obiect principal de
activitate construcţii, având ca acţionar unic Consiliul Local Anina, cu un capital
social subscris şi vărsat de 200 lei.
S.C. Antrepriza Steier S.R.L. Anina a realizat cifra de afaceri a exerciţiului
financiar 2017 efectuând următoarele lucrări: Modernizare a infrastructurii de drum
pentru străzile din cartierul Steierdorf, de asemenea a prestat servicii pentru lucrări
publice ale oraşului Anina, cum ar fi executare zid şi montare pavaje Klementz,
lucrări de pavaje şi borduri pentru trotuarele din oraş, zona Breuner, str. Victoriei
lucrări de amenajare şi reparaţii la fosta clădire a Primăriei Anina, lucrări de reparaţii
interioare şi exterioare a clădirii Policlinicii Anina.
In anul 2017, administrarea societăţii a fost asigurată de un administrator unic
desemnat de Consiliul Local Anina în persoana domnului Imbrea Dumitru – până în
luna septembrie 2017 iar din luna octombrie 2017 în persoana domnului Cimpoer
Petre.
Situaţiile financiare anuale s-au întocmit în baza balanţei de verificare la data
de 31.12.2017, cu respectarea Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr.
3055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea
reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.
Datele din situaţiile financiare anuale corespund cu valorile înregistrate în

contabilitate şi sunt puse de acord cu rezultatele inventarierii generale efectuate la
sfârşitul anului .
In cursul anului 2017, activitatea societăţii S.C. Antrepriza Steier SRL s-a
concretizat în următorii indicatori economico – financiari:
A. Cifra de afaceri
B. Venituri totale din care:
- venituri din exploatare
- venituri financiare
C. Cheltuieli totale, din care:
- cheltuieli de exploatare
D Profit
1.

2.

583.431 lei
592.938 lei
592.726 lei
212 lei
922.864 lei
922.864 lei
329.926 lei

Situatia Patrimoniului la data de 31.12.2017
A. Imobilizari corporale
3.412 lei
B. Creante
79.883 lei
C. Casa si conturi la banci
2.952 lei
Datorii curente din care :
512.150 lei
- furnizori
89.827 lei
- salarii personal
49.331 lei
- bug. asig. Sociale
108.025 lei
- bug. de stat
176.254 lei
- fonduri speciale
687 lei
- alte datorii
88.026 lei
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