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PREZENTARE






Înregistrat: 2003
CAEN: Fabricarea
aparatelor de
distribuţie şi control
al electricităţii

SMART



Icemenerg
Service



Înregistrat: 2002
CAEN: Alte forme
de învăţământ n.c.a

Înregistrat: 2001
CAEN: Repararea
echipamentelor electrice

Înregistrat: 2002
CAEN: Servicii de
telecomunicaţii

Teletrans

TEL

Formenerg




Înregistrat: 2000
CAEN:
Administrarea
pieţelor financiare

OPCOM

La data prezentului raport Transelectrica are în componență patru filiale, persoane juridice române,
1
1
organizate ca societăţi pe acţiuni în care este unic acţionar, în urmatoarele: OPCOM , Formenerg ,
Teletrans, și Icemenerg Service.
În cazul Smart, în urma majorării capitalului social realizat în data de 23.12.2014, de către Consiliul de
Administrație al Smart cu valoarea terenurilor pentru care s-a obținut anterior certificare de atestare a
dreptului de proprietate, Compania a devenit acționar majoritar cu o deținere de 70% din capitalul social
al filialei.
Dintre filialele Companiei doar societăţile Smart și Teletrans sunt incluse în perimetrul de consolidare
financiară a Grupului. Formenerg și Icemenerg-Service nu au fost luate în calcul la consolidare întrucât,
conform legislației contabile aplicabile, impactul activităţii acestora este considerat nesemnificativ pentru
scopul consolidării, în timp ce OPCOM se supune regulilor ANRE și are o poziţie independentă în piața
de energie, ca urmare Transelectrica nu exercită un control asupra acesteia.
În anul 2015 Filialele ce participă la perimetrul de consolidare (Smart și Teletrans) au demarat procedurile
în vederea implementării principiilor de guvernanață corporativă, în conformitate cu reglementările OUG
109/2011 privind guvernanța corporativă în instituțiile publice. Astfel managerii recrutați, vor fi

1

Conform OUG 86/ 2014 se autorizează Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului să iniţieze şi să aprobe, după caz, toate
operaţiunile şi demersurile necesare pentru trecerea acţiunilor deţinute de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice
„Transelectrica” - S.A. la Societatea „Operatorul Pieţei de Energie Electrica şi de Gaze Naturale OPCOM” - S.A. şi la Societatea de
Formare a Energeticienilor din România FORMENERG - S.A. în proprietatea privată a statului şi administrarea Ministerului
Economiei, Comertului si Turismului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
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responsabilizați și remunerați conform planurilor de administrare și management (ce trebuie sa conțină
structuri optime de administrare/ management) așa cum prevede OUG 109/2011. Prin implementarea
principiilor guvernanței corporative se dorește eficientizarea activităţii celor două Filiale, Compania
efectuând demersuri pentru ducerea la îndeplinire a obiectivelor asumate prin Planul de administrare al
Companiei.

SMART
Filiala SC SMART SA are ca activitate principală efectuarea de revizii şi reparaţii la aparatură şi
echipamente sub tensiune, transformatoare şi autotransformatoare, remedierea incidentelor la
instalaţii electrice şi microproducţie de echipamente electrice. Societatea are 8 sucursale fără
personalitate juridică, situate în aceleaşi locaţii ca şi sucursalele Transelectrica.




La 31 decembrie 2015, capitalul social este de 55.036 mii lei, din care 38.528 mii lei subscris și
vărsat integral de Transelectrica. Rezultatele SMART sunt consolidate cu rezultatele financiare ale
Companiei.
În urma adresei 165/13.01.2015 (înregistrată la Transelectrica sub nr.1552/14.01.2015) transmisă de
către filială, structura acţionariatului începând cu data de 30.12.2014, în urma majorării de capital prin
aport în natură cu valoarea terenurilor pentru care s-a obţinut certificat de atestare a dreptului de
proprietate, este următoarea:
o

CNTEE Transelectrica SA – 70,005% - 3.852.860 acţiuni

o

Statul Român prin Secretariatul General al Guvernului – 29,994% - 1.650.770 acţiuni .

2

TELETRANS
SC Teletrans SA a fost înfiinţată prin Hotărârea AGA nr. 13/04.12.2002 a Transelectrica, în
baza Legii nr. 31/1990 şi a Ordinelor Ministerului Industriei şi Comerţului nr. 3098 şi nr.
3101 din data de 23.10.2002.




Acţiunile TELETRANS sunt deţinute 100% de către Transelectrica.

În baza Statutului şi a actelor normative aplicabile, Teletrans desfășoară activităţi
de servicii de telecomunicaţii, având certificatul tip nr. 29056 emis de Autoritatea Naţională pentru
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (”ANCOM”) la 27.09.2010, supunându-se
reglementărilor acestei instituţii publice, conform legii (OUG nr.79/ 2002).
Capitalul social la 31.12.2015 este de 6.874 mii lei, Transelectrica fiind acţionarul unic. Rezultatele
Teletrans sunt consolidate cu rezultatele financiare ale Companiei.

FORMENERG
Filiala SC FORMENERG SA este o companie având ca obiect principal de activitate
instruirea personalului din domeniul energetic, printre clienţi numărându-se Distrigaz
Sud Rețele, Distrigaz Confort, Cez Distribuție, Omv Petrom, FDEE Electrica
Distribuție Transilvania Sud. Societatea oferă o gamă variată de cursuri de scurtă
durată (pentru o saptamână sau două) în domeniile Achiziţii publice, Resurse umane, Finanţecontabilitate, Marketing şi comunicare, Exploatare, Mentenanţă, Strategie energetică, Gaze naturale,
Informatică, Legislaţie, Autorizare electricieni etc.

2

începând cu luna februarie 2016, Statul Român este reprezentat în cadrul acționariatului SMART SA de către MECRMA
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Capitalul social este de 1.948 mii lei, vărsat integral, reprezentat prin 194.842 de acţiuni având o valoare
nominală de 10 lei fiecare.

ICEMENERG – SERVICE
Filiala Icemenerg Service SA este axată pe proiectarea, producţia şi distribuţia de aparate de măsură,
conducere şi control destinate sistemului energetic, având certificare ISO 9001 şi IQ NET de către SRAC
ROMANIA, atestat ANRE.



Capitalul social este de 493 mii lei, vărsat integral la data de 22.08.2013, şi este reprezentat de
49.300 de acţiuni cu o valoare nominală de 10 lei.
Prin Ordinul Ministrului Economiei şi Comerţului nr. 855/10.12.2004 (privind instituirea procedurii de
administrare specială şi de supraveghere financiară) începând cu data de 23.12.2004 la SC Filiala
ICEMENERG – SERVICE SA a fost instituită procedura de administrare specială şi de supraveghere
financiară în perioada de privatizare la SC Filiala ICEMENERG – SERVICE SA, filială a
Transelectrica, în vederea stabilirii modului de administrare şi gestionare precum şi măsurile ce
trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare al societăţii.

OPCOM
OPCOM a fost înfiinţată în baza HG nr. 627/2000 privind reorganizarea Companiei Naţionale de
Electricitate SA, ca filială al cărei acţionar unic este Transelectrica.

Capitalul social la 31 decembrie 2015 este de 8.100 mii lei subscris și vărsat integral.

Principalele activități desfășurate de OPCOM sunt: organizarea, administrarea și
supravegherea pieţelor centralizate de energie electrică și administrarea și supravegherea pieței
centralizate din sectorul gazelor naturale.
Transelectrica nu exercită control direct efectiv asupra mecanismelor decizionale ale OPCOM, a cărei
administrare este condusă potrivit reglementărilor stabilite de ANRE.
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DATE DE IDENTIFICARE

OPCOM
Sediul social
Numărul de ordine în registrul comertului
Codul Unic de Inregistrare
Capital social
Actionar unic
Actul de înfiinţare

București, Bd. Hristo Botev nr. 16-18, sector 3
J40 / 7542/ 2000
13278352
8.100.000 lei împărţit în 810.000 acţiuni nominative cu o
valoare nominală de 10 lei fiecare
Transelectrica
Hotărârea Guvernului nr. 627/ 2000

SMART
Sediul social
Numărul de ordine în registrul comertului
Codul Unic de Inregistrare
Capital social
Acționari

Actul de înfiinţare

București, Bd. Gen. Gh. Magheru nr. 33, sector 1
J40/ 8613 / 2001
14232728
55.036.300 lei, împărţit în 5.503.630 acţiuni nominative cu o
valoare nominală de 10 lei fiecare
Transelectrica – 70,005%
Statul Roman – 29,995%
HG nr. 710/ 2001 privind infiintarea filialei Societatea
Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei
Electrice de Transport SMART SA prin reorganizarea unor
activități din cadrul Companiei Naționale de Transport al
Energiei Electrice Transelectrica SA

TELETRANS
Sediul social
Numărul de ordine în registrul comertului
Codul Unic de Inregistrare
Capital social
Actionar unic
Actul de înfiinţare

București, Bd. Hristo Botev nr. 16-18, sector 3
J40/ 12511/ 2002
15061510
6.874.430 lei, împărţit în 687.443 acţiuni nominative cu o
valoare nominală de 10 lei fiecare
Transelectrica
Hotărârea AGA din data de 20.03.2002

FORMENERG
Sediul social
Numărul de ordine în registrul comertului
Codul Unic de Inregistrare
Capital social
Actionar unic
Actul de înfiinţare

București, Bd. Gheorghe Șincai, nr. 3, sector 4
J40/ 2265/ 2002
14529126
1.948.420 lei, împărţit în 194.842 acţiuni nominative cu o
valoare nominală de 10 lei fiecare
Transelectrica
Hotărârea AGA Transelectrica nr. 33 din data de 19.11.2001
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ICEMENERG SERVICE
Sediul social
Numărul de ordine în registrul comertului
Codul Unic de Inregistrare
Capital social
Actionar unic
Actul de înfiinţare

București, Bd. Energeticienilor nr. 8, sector 3
J40 / 11414 / 2003
15689117
493.000 lei, împărţit în 49.300 acţiuni nominative cu o
valoare nominală de 10 lei fiecare
Transelectrica
HG nr. 2294/ 9.12.2004 privind aprobarea transferului
pachetului de acțiuni deținut de Societatea Comercială
Filiala Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice –
ICEMENERG SA București la Societatea Comercială Filiala
ICEMENERG-SERVICE SA București către Compania
Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica
SA
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CONSOLIDAREA SITUATIILOR FINANCIARE

Rezultatele generale ale activităţii Grupului la 31.12.2015 au fost următoarele:

Indicatori
[mii lei]
Venituri exploatare
Chelt. exploatare
Profit brut din
exploatare
Rezultat financiar
Profit înainte de impozit
Profitul net

37.507
(35.710)

Ajustări
consolidare
(124.359)
122.617

2.985.779
(2.544.674)

(7.244)

1.797

(1.743)

441.104

(258)
(7.502)
(7.502)

58
1.855
824

(5.168)
(6.910)
(6.910)

(24.200)
416.904
346.105

TEL

SMART

TELETRANS

3.431.964
1.801.965
5.233.928
3.015.028
2.218.900
1.180.582
1.038.318

79.238
32.804
112.043
76.675
35.368
5.490
29.878

5.233.928

112.043

TEL

SMART

TELETRANS

2.986.080
(2.537.785)

86.552
(93.796)

448.294
(18.832)
429.462
359.694

TOTAL

Sursa: Transelectrica

Indicatori
[mii lei]
Active imobilizate
Active circulante
TOTAL ACTIVE
Capitaluri proprii
Datorii totale
- Datorii TL
- Datorii TS
TOTAL CAP. PROPRII
ȘI DATORII

8.059
27.242
35.301
27.216
8.085
554
7.531

Ajustări
consolidare
(47.146)
(13.515)
(60.661)
(58.791)
(13.515)
(13.515)

3.472.116
1.848.495
5.320.611
3.060.128
2.248.838
1.186.627
1.062.211

35.301

(60.661)

5.320.611

TOTAL

Sursa: Transelectrica

Rezultatele generale ale activităţii grupului format din Companie şi cele trei Filiale care se consolidează
au fost următoarele:
Indicatori
[mii lei]
Venituri totale
Cheltuieli totale
Profit brut
Profit net

2015

2014

2013

’15/’14 [%]

3.028.888
2.611.984
416.904
346.105

2.867.396
2.439.087
428.309
353.392

2.570.756
2.322.025
248.731
206.432

5,6%
7,1%
-2,7%
-2,1%

Sursa: Transelectrica
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ACTIVITĂŢI
În anul 2015, cele trei Filiale incluse în consolidare au desfăşurat activităţi în conformitate cu domeniile lor
principale de activitate, după cum urmează:



TELETRANS – a desfăşurat activităţi după cum urmează:
o

servicii pentru activitatea de Tehnologia Informaţiei:




o

servicii pentru activitatea de telecomunicaţii:



o

pentru Transelectrica: servicii în regim de Service Level Agreement (SLA) şi servicii
în sistem de comandă;
pentru organisme guvernamentale şi pentru alţi clienţi de pe piaţa liberalizată de
telecomunicaţii din România, prin servicii de linii închiriate, servicii de dark fiber,
servicii de colocare şi servicii asociate acestora.

servicii pentru activitatea de Informatică de Proces:









servicii oferite pentru clienţi corporativi din piaţa din România şi cerute de
Transelectrica: servicii de tip outsourcing a administrării sistemelor informatice,
administrare reţele informatice, sisteme şi aplicaţii informatice, elaborare aplicaţii
informatice specifice clienţilor, proiectare şi realizare reţele informatice LAN, MAN şi
WAN, proiectare şi implementare sisteme informatice, realizare de sisteme şi aplicaţii
informatice care folosesc baze de date relaţionale, sisteme ERP, realizare de site-uri
Internet, aplicaţii web-based, servicii suport, mentenanţă preventivă/corectivă pentru
echipamente şi sisteme informatice, servicii de mentenanţă hardware şi software;
servicii IP oferite pe piaţa din România clienţilor de tip corporativ, furnizorilor de
servicii de telecomunicaţii şi de Internet: servicii Internet bandă largă, suporturi fizice
pentru acest tip de conectare;

mentenanţă sisteme/echipamente de informatică de proces;
management sisteme de informatică de proces;
elaborare şi implementare aplicaţii noi sau dezvoltări ale aplicaţiilor existente;
implementare şi punere în funcţiune de sisteme de informatică de proces;
integrarea în sistemul EMS/SCADA a noilor sisteme de comandă-control din staţiile
electrice retehnologizate;
telecomanda/teleconducerea staţiilor electrice de la Dispecerul Energetic Teritorial
(DET)/Dispecerul Energetic Naţional (DEN);

SMART – a desfăşurat activităţi:
o

ca furnizor de servicii şi lucrări pentru:



o

o

mentenanţa instalaţiilor electroenergetice;
retehnologizări şi modernizări ale instalaţiilor electroenergetice.

ca furnizor de consultanţă şi proiectare,


pentru realizarea de produse specifice aferente instalaţiilor electroenergetice.




montaj de aparataj primar (cu izolaţie în vid, SF6, ulei, aer);
montaj de echipamente şi sisteme digitale pentru protecţii, măsură şi comandăcontrol;

de:
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o

pozare şi conectare cabluri (de înaltă tensiune, de circuite secundare, de fibră
optică);
reglaje şi parametrizări ale echipamentelor numerice.

de revizii tehnice, inspecţii tehnice, reparaţii curente, reparaţii capitale, intervenţii la
evenimente accidentale şi expertizări, pentru clienţi din domeniul energetic şi nu numai, în
principal asupra:





instalaţiilor şi echipamentelor pentru transportul şi distribuţia energiei electrice de
joasă, medie, înaltă şi foarte înaltă tensiune (750 kV inclusiv);
echipamentelor şi circuitelor de protecţii, automatizări, măsură şi comandă-control
pentru staţii electrice de transformare şi conexiune;
transformatoarelor şi autotransformatoarelor de toate puterile şi tensiunile (până la
500 MVA şi 750 kV);
liniilor electrice aeriene şi în cablu (de la 110 kV la 750 kV).
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STRUCTURI DE CONDUCERE

Conducerea executivă a Filialelor a fost asigurată, pe parcursul anului 2015, de următoarele persoane:

SMART:
Dumitru Constantin IACOV

Director General

Adrian CORBU

Director General Adjunct

Liviu PETRACHE

Director Directia Mentenanta si Dezvoltare

Alexandru Tiberiu DEKANY

Director Directia Economica

Dan MANOLACHE

Director Directia Achizitii si Marketing

TELETRANS:
Bogdan Gabriel NEIDONI

Director General Adjunct, cu atribuţii de Director General

Claudiu Tudorel PREOTEASA Director General Adjunct
Dan BORDEA

Director tehnic

Eliza PALADE PREDA

Director, Departamentul Economic

Mihail Ovidiu MIHĂILĂ

Director Departament Strategie, Programe, Comunicare și Relatii
Internationale

Ovidiu CODREANU

Director Departament Tehnologia Informației

Clara MINDROC

Director Departamement Juridic și Contencios

ICEMENERG SERVICE:
Călin-Gruia Werner

Director General

Constantin Ulmeanu

Director Economic

FORMENERG:
Dragoş FLORESCU

Director General

Marcel NICULESCU

Director Economic

Dominic Valentin COSTEA

Director Dezvoltare Profesională

Ioana VOICESCU

Director Marketing

OPCOM:
Victor IONESCU

Director General

Silvia FEDIUC

Director Economic

Luminiţa LUPULUI

Director, Tranzacții – Decontare Energie Electrică
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RAPORT FINANCIAR

SITUAŢIA POZIŢIEI FINANCIARE
Situaţia consolidată a poziţiei financiare se prezintă astfel:

Indicatori
[mii lei]
ACTIVE
Active imobilizate
Imobilizări corporale
Imobilizări necorporale
Alte investiţii
Total active imobilizate
Active circulante
Stocuri
Creante comerciale şi alte creanţe
Alte active financiare
Numerar şi echivalente de numerar
Total active circulante
TOTAL ACTIVE
Capitaluri proprii
Capital social
Prima de emisiune
Alte rezerve
Rezerve legale
Rezerve din reevaluare
Rezultat reportat
Total capitaluri proprii atribuibile
proprietarilor Grupului
Interese minoritare
Total capitaluri proprii
Datorii pe termen lung
Venituri amânate pe termen lung
Imprumuturi pe termen lung
Datorii privind impozitele amânate
Obligaţii privind beneficiile angajaţilor
Total datorii pe termen lung
Datorii curente
Datorii comerciale şi alte obligaţii
Provizioane
Alte impozite şi obligaţii pentru asig.
sociale
Imprumuturi pe termen scurt
Venituri amânate pe termen scurt
Impozit pe profit de plată
Total datorii curente
Total datorii
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI
DATORII

31.12.2015

31.12.2014

’15/’14

3.426.423
35.151
10.541
3.472.116

3.440.626
40.122
11.625
3.492.373

-0,4%
-12,4%
-9,3%
-0,6%

46.194
729.338
70.085
1.002.829
1.848.495
5.320.611

48.187
1.064.082
148.800
744.633
2.006.502
5.498.875

-4,1%
-31,5%
-52,9%
34,7%
-7,9%
-3,2%

733.031
49.843
99.599
56.368
512.781
1.608.506

733.031
49.843
78.616
23.712
501.477
1.448.646

0,0%
0,0%
26,7%
137,7%
2,3%
11,0%

3.060.128

2.835.325

7,9%

11.645
3.071.773

5.210
2.840.535

123,5%
8,1%

467.949
634.590
37.929
46.159
1.186.627

559.489
792.044
25.828
35.744
1.413.135

-16,4%
-19,9%
46,9%
29,1%
-16,0%

779.506
43.416

953.002
27.675

-18,2%
56,9%

8.694

10.376

-16,2%

180.694
33.408
16.493
1.062.211
2.248.838

206.950
33.070
14.132
1.245.205
2.658.340

-12,7%
1,0%
16,7%
-14,7%
-15,4%

5.320.611

5.498.875

-3,2%

Sursa: Transelectrica
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CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

Situaţia contului de profit şi pierdere, la nivel de Grup, se prezintă astfel:

Indicatori
[mii lei]
Venituri din exploatare, din care:

2015

2014

’15/’14

2.985.779

2.822.654

5,8%

- Venituri din serviciul de transport

1.284.808

1.309.064

-1,9%

- Venituri din servicii de sistem

731.205

750.904

-2,6%

- Venituri din piaţa de echilibrare

923.035

703.376

31,2%

46.730

59.310

-21,2%

(2.544.674)

(2.372.896)

7,2%

- Cheltuieli pentru operarea sistemului

(231.851)

(238.349)

-2,7%

- Cheltuieli cu piaţa de echilibrare

(923.035)

(703.376)

31,2%

- Cheltuieli cu serviciile de sitem tehnologice

(637.653)

(653.441)

-2,4%

- Amortizare

(327.336)

(341.291)

-4,1%

- Cheltuieli cu personalul

(245.686)

(247.997)

-0,9%

- Reparaţii şi mentenanţă

(19.350)

(17.309)

11,8%

- Cheltuieli cu materiale şi consumabile

(36.916)

(45.938)

-19,6%

(122.847)

(125.195)

-1,9%

441.104

449.758

-1,9%

43.110

44.742

-3,6%

Cheltuieli financiare

(67.310)

(66.191)

1,7%

Rezultat financiar

(24.200)

(21.449)

12,8%

PROFIT BRUT

416.904

428.309

-2,7%

Impozit pe profit

(70.799)

(74.917)

-5,5%

PROFIT NET

346.105

353.392

-2,1%

4,72

4,68

0,9%

- Alte venituri
Cheltuieli din exploatare, din care:

- Alte cheltuieli de exploatare

Profit din exploatare
Venituri financiare

Rezultatul de bază şi diluat pe acţiune
[lei/acţiune]
Sursa: Transelectrica
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FLUXURI DE TREZORERIE
Situaţia fluxurilor de trezorerie, la nivel de Grup, se prezintă astfel:
Indicatori [mii lei]

2015

2014

346.105

343.341

70.799
327.336

74.917
341.291

33.616

40.724

(26.650)

(11.832)

1.119
2.338
22.467
15.264
-

5.583
12.583
509
10.233

19.057

8.944

811.451

826.293

327.728
345
(187.776)
(1.682)
(57.801)
892.265

(235.147)
1.574
294.034
(571)
19.845
906.028

(31.011)
(56.863)
804.391

(38.335)
(77.717)
789.976

Fluxuri de trezorerie utilizate în act. de investiţii
Achizitii de imobilizari corporale si necorporale
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale
Dividende incasate
Dobanzi incasate
Alte active financiare
Numerar net utilizat in activitatea de investitii

(243.910)
1.905
11.729
78.715
(151.561)

(196.155)
2
567
14.103
(143.326)
(324.809)

Fluxuri de trezorerie utilizate în activ. de finanţare
Rambursari ale imprumuturilor pe termen lung
Rambursari ale imprumuturilor pe teren scurt
Dividende platite
Numerar net utilizat in activitatea de finantare

(196.387)
7.061
(205.307)
(394.633)

(186.211)
(164.648)
(350.859)

Creşterea netă a num. şi echivalentelor de numerar

258.196

114.308

Numerar şi echivalente de numerar la 1 ianuarie

744.633

630.325

1.002.829

744.633

Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare
Profitul exerciţiului
Ajustări pentru:
Cheltuiala cu impozitul pe profit
Cheltuiala cu amortizarea
Cheltuieli cu pierderi de valoare privind creantele comerciale si alte
creante
Venituri din reversarea pierderilor de valoare privind creantele
comerciale si alte creante
Reversarea ajustarilor de valoare privind imobilizarile corporale
Pierderea din vanzarea de imobilizari corporale, net
Cheltuieli nete cu ajustarile pentru deprecierea stocurilor
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale
Ajustari de valoare pentru provizioane
Pierderea din vanzarea de imobilizari corporale, neta
Pierderea neta din deconsolidarea ICEMENERG
Cheltuieli cu dobanzile. veniturile din dobanzi si venituri nerealizate din
diferente de curs valutar
Modificări în:
Creante comerciale si alte creante
Stocuri
Datorii comerciale si alte datorii
Alte impozite si obligatii pentru asigurari sociale
Venituri in avans
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare
Dobanzi platite
Impozit pe profit platit
Numerar net din activitatea de exploatare

Numerar şi echivalente de numerar la 31 decembrie
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