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Anexa 3
Raport anual de activitate rectificativ

Resetare formular

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE
PERSOANĂ JURIDICĂ
în anul 2017

Inactiv

Status membru:

Activ

Tip Membru:

SE - SC de expertiza sau contabilitate cu CA < 100.000 EUR
Actualizare informații de
contact (dacă este cazul)

1) Denumirea societății:

2) Numărul și anul autorizației de funcționare
/

Autorizatie

3) Sediu social:
Localitatea

sc.

str.

ap.

nr.

sector (județ) ALBA

telefon

mobil

email

fax

web
4) Registrul Comerțului: Nr. înreg.

CUI

Capital Social la 31 decembrie:

LEI

1. Informații generale despre societate:
1.1. Forma juridică de exercitare a profesiei:
Tipul societății:

Tipul capitalului:

pe actiuni (SA)

cu capital autohton

cu răspundere limitată (SRL)

cu capital străin
cu capital mixt

1

bloc
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2. Activitatea desfășurată în anul 2017
2.1. Cifra de afaceri și numărul clienților societății în anul 2017
Număr de
clienți
Total a) + b) + c) din care
a) Servicii prestate în calitate de membru CECCAR (venituri
cotizație variabilă), din care:
prestări servicii contabile
servicii de certificare situații financiare
servicii de personal - salarizare
expertize contabile judiciare
expertize contabile extrajudiciare
activitatea de cenzor
asistență de specialitate pentru
înființarea și reorganizarea societăților
alte servicii conform OUG 65/1994
b) Servicii prestate în calitate de membru al altor organisme
profesionale care au codul CAEN 6920, din care:
servicii de audit statutar
servicii de alte tipuri de audit
servicii de consultanță financiară și fiscală
evaluări
c) Alte venituri care nu intra în sfera cotizației variabile, din care:
vânzare/închiriere de imobilizări
vânzare de titluri de participare în cadrul altor entități
venituri din despăgubiri
venituri din subvenții

Cifră de
afaceri

0

0 lei

0

0 lei

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0 lei

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0 lei

0
0
0
0

0
0
0
0

2.2. Indicatori
Indicator
a) Număr de Situații financiare anuale/ Raportări contabile anuale/
Raportări contabile semestriale întocmite și semnate în anul 2017
Total:
,din care pentru clienții pentru care am organizat și condus contabilitatea
,din care pentru clienții pentru care NU am organizat și condus contabilitatea

2

Număr
Număr
Număr de
situații
raportări
financiare
contabile

0

0

0
0

0
0
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3. Personal
3.1. Număr personal utilizat în cursul anului 2017
Indicator

Număr

a) Numărul mediu al angajaților conform Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii republicată,
cu modificările și completările ulterioare:

0
0

Total:
,din care membrii CECCAR:

b) Structura personalului angajat:
Economiști și contabili:

0
0
0
0
0

Juridic și fiscal:

Social:

Informatică:
Pregătire tehnică:
c) Număr mediu al colaboratorilor utilizați în cursul anului:
Total:

0
0

,din care membrii CECCAR:

4. Organisme profesionale de profil
4.1. Societatea este membră și a organismelor profesionale reglementate prin lege specială:

Organism profesional

Sunt membru

Camera Consultanților Fiscali

-

Camera Auditorilor Financiari:

-

Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență:

-

Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România:

-

Alte organisme profesionale precum

-

5. Alte informații privind “Fișa personală” la înscrierea în Tabloul Corpului:
5.1. Forma de organizare: Filiale (F), sucursale (S), puncte de lucru (PI)
Număr 0
Nr.
Crt.

Localitate și adresa

F, S sau PI

3

Modificare
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5.2. Structura acționariatului
Număr asociați 1
Nr.
Crt.

Numele și prenumele asociaților
(acționarilor)

1)

Tip

CUI/CNP

PF - romana

Membru Funcția în cadrul
CECCAR
societății

-

Procent
din
capital
social

administrator

6.1. Aprecieri cu privire la activitatea desfășurată de către filiala CECCAR în anul expirat:
foarte bună

bună

satisfăcătoare

insuficientă

Motivați opțiunea bifată:

6.2. Colaborarea cu Filiala Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din
România (aspecte care considerați că ar trebui îmbunătățite):

4
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7. Certificare
Subsemnatul
administrator ,
declar pe propria răspundere cunoscând prevederile art.322, art. 323 și art. 326 din Codul
penal privind falsul în înscrisuri sub semnătură privată, uzul de fals și, respectiv, falsul în
declarații, că informațiile prezentate în prezentul raport anual sunt complete și conforme cu
realitatea.
Data:

Semnătura:

01.03.2018

Calcul Cotizatie

NOTĂ DE PLATĂ (PROFORMĂ) COTIZAȚIE
PROFESIONALĂ
(valabil după 28 februarie)
Cotizație fixă
Cotizație variabilă

Valoare Totală

Validează și semnează

Ataseaza fisiere

FISIER VALIDAT

În cazul în care s-au facut plați parțiale în avans, se va achita diferența.
Prin completarea si transmiterea acestor documente catre CECCAR, imi exprim acordul, expres si
neechivoc, privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
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