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NOTĂ 

Privind repartizarea profitului net la data de 31 decembrie 2012 

 

        Situaţiile financiare pentru anul 2012 au fost întocmite conform prevederilor OMFP 

nr.3055/2009 ,,pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele 

europene”, cu modificările si completările ulterioare. 

         Profitul contabil înregistrat de CN ADMINISTRAŢIA CANALELOR NAVIGABILE SA la 

data de 31.12.2012, pentru care se propune repartizarea, este de 5.340.121 lei, mai mare cu 

503.924 lei  faţă de profitul net contabil deoarece suma de 503.924 reprezintă provizionul 

privind participarea salariaţilor la profit, în cuantum de 10%, care se înregistrează pe 

cheltuielile anului 2012  sub forma de provizion. 

    În aceste conditii, propunerea de repartizare pe destinaţiile legale a profitului contabil 

ramas dupa deducerea impozitului pe profit  la data de 31 decembrie 2012, este următoarea: 

Tabel 1 
                     lei 

Destinaţia 31 decembrie 2012 

Profit net de repartizat exerciţiul financiar 2012: 5.340.121 

Repartizare profit pe următoarele destinatii:  

- rezerva legală 300.877 

- 10% participarea salariaţilor la profit                    503.924 

-dividende cuvenite acţionarilor 4.283.358 

 Ministerul Transporturilor 3.426.686 

 Fondul Proprietatea 856.672 

-alte rezerve constituite ca surse proprii de finanţare                                                   251.962 

- Profit nerepartizat                    - 

 
Rezerva legală s-a constituit în conformitate cu prevederile art.22 alineatul 1,din 

Codul Fiscal, ea fiind deductibilă în limita a 5% din profitul contabil , înainte de determinarea 
impozitului pe profit, din care se scad veniturile neimpozabile şi se adaugă cheltuielile 
aferente acestor venituri neimpozabile, după cum urmează: 

(6.090.387,92  - 72.855,02) x 5%=300.876,65 lei,unde suma de 72.855,02 reprezinta 
dividendele primite in cursul anului 2012 

Dividendele de plată în cuantum de 85% s-au calculat astfel: 
Profitul contabil (6.090.387.92)-impozitul pe profit (750.267)- rezerva legală 

(300.876,65)=5.039.244,27 x 85%=4.283.358 lei 
 Propunerea de repartizare a profitului contabil rămas dupa deducerea impozitului pe 

profit la data de 31 decembrie 2012 s-a efectuat în conformitate cu prevederile legislaţiei în 
vigoare la momentul respectiv: 

-OG 64/2001-privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile 
naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat,precum şi regiile 
autonome; 

-OMFP nr.128/2005-privind unele reglementări contabile aplicabile agenţilor 
economici; 
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-OMFP nr.144/2005 –privind aprobarea Precizărilor privind determinarea sumelor 
care fac obiectul repartizării profitului conform OG 64/2001 privind repartizarea profitului la  
societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau 
majoritar de stat, precum şi la regiile autonome ; 

-Bugetul de venituri şi cheltuieli al companiei aprobat pentru anul 2012; 
 
 
Profitul contabil pentru anul 2012 s-a repartizat pe următoarele destinaţii: 
 
a) rezerva legală în suma de 300.876,65 lei , determinată conform prevederilor art .22 

,alin.(1) lit.a din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal; 
b) participarea salariaţilor la profit ,în suma de 503.924 lei,în limita a 10% din profitul 

net –conform BVC aprobat pentru anul 2012 ,dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază 
mediu lunar realizat la nivelul companiei(1.954,71) înmulţit cu numărul mediu de personal din 
2012(430 salariaţi). 

Participarea salariaţilor la profit s-a reflectat în situaţiile financiare întocmite pentru 
anul 2012 prin constituirea unui provizion pentru participarea salariaţilor la profit, conform 
OMFP nr.128/2005-privind unele reglementări contabile aplicabile agenţilor economici si 
OMFP nr.144/2005 –privind aprobarea Precizărilor privind determinarea sumelor care fac 
obiectul repartizării profitului conform OG 64/2001 privind repartizarea profitului la  societăţile 
naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de 
stat, precum şi la regiile autonome,aprobată cu modificări prin Legea  nr.769/2001,cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 
c) dividende în suma de 4.283.358 lei reprezentând 85% din profitul contabil rămas 

dupa deducerea impozitului pe profit şi acoperirea destinaţiei de la  punctul a). 
d) alte rezerve, constituite ca surse proprii de finanţare , în suma de 251.962,35 lei , 
reprezentând profitul nerepartizat pe destinaţiile  a)-c). 
 
     Faţă de cele prezentate, supunem aprobării Adunării Generale a Actionarilor  
următoarele: 
- propunerea de repartizare a  profitului net la data de 31.12.2012. 
-plata dividendelor cuvenite acţionarilor  să se inscrie în termenul de 60 de zile de la 
termenul prevăzut de lege pentru depunerea situaţiilor financiare anuale. 
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