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RAPORTUL DE GESTIUNE    

AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 

AL S.C. MINDO S.A. DOROHOI 

PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2015 

 

 

Denumire: S.C. MINDO S.A. Dorohoi 

Sediu: DOROHOI, str. Herţa nr. 45, jud. Botoşani 

Codul unic de inregistrare la ORC: RO 622003 

Numar de ordine in Registrul Comertului: J/07/125/1991 

Capitalul social  subscris si varsat: 11.554.156 lei. 

 

 S.C. MINDO S.A Dorohoi este persoană juridică română, constituită, în 

conformitate cu dispoziţiile Legii 31/1990, ca societate pe acţiuni. 

Acţiunile Societăţii Comerciale “MINDO” S.A. DOROHOI sunt tranzactionate pe piata 

AeRO, cu indicativul MINO. Valoarea nominală a  unei acţiuni este de 0,1 lei. 

Evidenţa acţiunilor şi acţionarilor este ţinută pe bază de contract de S.C. 

“DEPOZITARUL CENTRAL” S.A. Bucureşti. 

Acţionarul principal este S.I.F. MUNTENIA SA, care deţine 98,0184 % din 

acţiuni. 

 
a. Informatii privind conducerea societatii, organizarea contabilitatii si a auditului 

financiar. 
Administrarea societătii a fost asigurată de Consiliul de Administratie,constituit din: 

- Tiberiu Stratan – Presedinte 
- Marius-Gabriel Ilie – Membru 
- Alexe Valentina – Membru 

 
Conducerea executivă a fost asigurată de: 
 
- Cazanisteanu Serban Dragos-director general  

 
Contabilitatea societăţii MINDO S.A. Dorohoi este organizată conform Legii 

contabilităţii nr. 82 din 1991 cu modificarile si completarile ulterioare si conform 
Ordinului 3055/2009-Reglementari contabile conforme cu Directivele a IV-a si a VII-a 
ale Comunitatii Economice Europene. Pe parcursul anului 2015 s-au respectat 
principiile de bază ale contabilităţii în ceea ce priveşte prudenţa, permanenţa 
metodelor, continuitatea activităţii, independenţa exerciţiului, intangibilitatea 
bilanţului de deschidere şi necompensarea. De asemenea, s-au respectat regulile şi 
metodele contabile prevăzute de reglementările în vigoare. Bilanţul contabil şi anexele 
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au fost întocmite pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice, cu respectarea 
prevederilor Legii 82/1991 si Ordinul 3055/2009. 
Situatiile financiare ale societătii au fost verificate, de către S.C. IMPTAX 
S.R.L. în calitate de AUDITOR FINANCIAR – CAMERA AUDITORILOR DIN 
ROMÂNIA. 

b. Informatii privind activitatile de baza ale societatii  
Activitatile principale desfasurate de S.C. MINDO S.A. sunt urmatoarele: 
- Producerea si comercializarea de nisip cuartos ; 
- Producerea de mortare uscate; 
- Producerea de polistiren expandat. 

 
c. Informatii privind situatia economico-financiara a societatii. 

 
A.La data de 31.12.2015,  situaţia economico financiară se prezintă astfel: 

   -lei- 

Nr    

crt.  Programat Realizat % 

I Venituri totale  31.800.000 26.908.586 84,62 

A 
Venituri din exploatare , din 
care : 

31.800.000 26.881.021   84,53 

 
- venituri din activitatea de 
bază  

20.750.000 20.597.253 99,26 

B Venituri financiare  - 27.565 - 

II 
Cheltuieli totale, din 
care:  

31.600.000 29.391.062 93,00 

A. Cheltuieli din exploatare  31.530.000 29.315.625 92,98 

B Cheltuieli financiare  70.000 75.437 107,77 

III 
Rezultat brut al 
exerciţiului  

200.000 -2.482.486 - 

 

Dupa cum se observa din situatia de mai sus,la data de 31.12.2015 societatea 
inregistreaza pierdere in suma de 2.482.486 lei. 
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Din situaţia de mai sus se observă că nivelul veniturilor totale  pentru 
perioada 01.01.2015- 31.12.2015 sunt realizate in procent de 84,62% ,iar 
cheltuielile in procent de 93,00 % .  

In anul 2015 societatea a efectuat cheltuieli financiare in suma totala de 
75.437,48 lei, reprezentand: 

 -    47.639,28 lei      -cheltuieli din diferente de curs valutar; 

 -    27.798,20 lei      -cheltuieli privind dobanzile 

B. Situaţia vânzărilor : 

  In anul 2015  vanzarile au fost in suma de 20.597.253 lei. 

 Fata de aceeasi perioada a anului 2014 societatea inregistreaza: 

- o crestere a veniturilor din activitatea de baza ,in anul 2015, in 
 procent de 3,94%, aceasta datorita utilizarii intregii capacitati de productie 
,respectiv a utilajelor si resurselor umane; 
  
C.Creante si  Datorii 

  La data de 31.12.2015 creanţele societăţii sunt în sumă de 4.377.085 
lei,din care clienti incerti sau in  litigiu 989.740, lei. 

   Datoriile (obligaţiile societăţii) la aceeaşi dată sunt de  8.630.000 lei , din 
care : 

 a.Imprumuturi şi datorii asimilate 665.220 lei ; 

b.furnizori  7.465.412  lei ; 

c.datorii la bugetul  consolidat  108.063  lei. 

Pentru anul  2016  societatea isi propune o crestere a veniturilor totale 

cu  3,5%. 

 

- Tiberiu Stratan – Presedinte 
 
- Marius-Gabriel Ilie – Membru 
 
- Alexe Valentina – Membru 
 


