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  Raportul Presedintelui 

privind activitatea desfasurata de CONSILIUL DE MEDIERE 

 in anul 2017 

 

 

A. Informatii generale 

 

Consiliul de Mediere , cu sediul in Bucuresti , sector 1, sos.Nicolae Titulescu nr.88B, a luat fiinta in 

anul 2006 cu  cod unic de inregistrare 21500343. 

Consiliul de Mediere    are ca obiect principal de activitate  Activitati ale organizatiilor profesionale . 

    

B. Consideratii privind rezultatele financiare pe anul 2017 

a) Situatia financiara la 31.12.2017 

Consiliul de Mediere   a inregistrat la 31 decembrie 2017 urmatoarea situatie financiara: 

                                                                           lei 

Cifra de afaceri 3100 

Cheltuieli privind active.economice 3030 

Rezultatul activitatilor economice-profit 70 

Venituri pentru activitati fara scop patrimonial 3.436.006 

Cheltuieli pentru activitati fara scop patrimonial 1.705.106 

Excedent pentru activitati fara scop patrimonial 1.730.900 

Venituri financiare 0 

Cheltuieli financiare 0 

Deficit financiar - pierdere 0 

Excedent pentru activitati fara scop patrimonial 1.730.900 

 

     Situatia patrimoniului este urmatoarea: 

                        lei 

Active imobilizate 30.732 

Active circulante 5.760.299 

Datorii ce trebuie platite 391.241 

Active circulante nete 5.369.412 

Total active minus datorii curente 5.400.144 

Capitaluri - total 5.400.144 

 

Conform datelor prezentate in situatiile financiare la data de 31.12.2017,   Consiliul de Mediere  

inregistreaza un activ net de 5.369.412 lei . 



2 

In perioada de raportare Consiliul de Mediere si-a achitat toate taxele si impozitele conform legislatiei 

in vigoare. La 31 decembrie 2017 societatea nu avea credite bancare si nici contracte de leasing in 

derulare.  

De asemenea, in ianuarie 2018 toate datoriile fata de bugetul statului, salariati si furnizori au fost 

achitate integral.  

Activitatea financiar-contabila 

Referitor la aceasta activitate administratorul societati a urmarit urmatoarele: 

- Respectarea legalitatii si a termenelor de raportare. 

- Cresterea eficientei in activitatea financiara - contabila: operatiuni in vederea  protectiei  fata 

de fluctuatiile valutare; permanenta asigurare a unei eficiente cit mai bune a cash-ului in toate 

valutele detinute; imbunatatirea colectarii incasarilor de la clientii cu intirzieri fata de scadenta 

acordata; 

- Cresterea calitatii in activitatea financiar - contabila: acuratetea inregistrarilor contabile cu 

respectarea cerintelor si termenelor legale; 

 

 Angajamente privind plati viitoare 

Sistemul fiscal din România se află într-un stadiu de dezvoltare incipient, fiind supus multor interpretări 

şi modificări constante, uneori cu caracter retroactiv. Conducerea Fundatiei nu poate avea certitudinea 

că opiniile sale cu privire la activitatea pe care o desfăşoară concordă cu interpretarea dată de 

autorităţile fiscale diferitelor aspecte ale acesteia. Cu toate că valoarea impozitului datorat pentru o 

anumită tranzacţie poate fi extrem de mică, este posibil să se aplice penalităţi considerabile. În 

România termenul prescripţiei pentru controalele fiscale este de 5 ani. 

 

Controalele fiscale sunt frecvente în România, constând în verificări amănunţite ale registrelor 

contabile ale contribuabililor. Astfel de controale au loc uneori după luni sau chiar ani de la stabilirea 

obligaţiilor de plată. Regimul penalităţilor are caracter punitiv. În consecinţă, societăţile pot datora 

impozite şi amenzi semnificative. În plus, legislaţia fiscală este supusă unor modificări frecvente, iar 

autorităţile manifestă de multe ori inconsecvenţă în interpretarea legislaţiei.  

In concluzie, in 2017 Consiliul de Mediere a inregistrat excedent , si-a colectat corespunzator 

creantele si a acumulat lichiditati. 

In anul 2018, Consiliul de Mediere  si-a planificat prin obiectivele pe care si le-a propus, sa-si 

consolideze cooperarea cu actualii clienti si sa-si diversifice activitatea astfel incat rezultatele 

financiare sa fie apropiate de cele obtinute in anul 2017. 

 

MUGUR BOGDAN MITROI 

Președinte Consiliul de Mediere 
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