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1.PREZENTAREA GENERALĂ
1.1.Scurta prezentare a societății
S.N.”Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța” S.A.este persoană juridică
de naționalitate română, organizată ca societate pe acțiuni.
S.N.”Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța” S.A își desfășoară
activitatea în conformitate cu legile române, respectiv cu dispozițiile O.U.G.nr.109/2011 privind
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, cu cele ale Legii nr.31/1990 privind
societățile comerciale, republicată și ale Statutului societății(anexa nr.4 a H.G.nr.1096/2008 pentru
modificarea unor acte normative privind înființarea aeroporturilor de interes național).
Sediul social al societății este în România, localitatea Mihail Kogălniceanu, str.Tudor
Vladimirescu, nr.4, județul Constanța.
Capitalul social subscris și vărsat este în cuantum de 1.157.950 lei conform încheierii
judecătorului delegat de pe lângă Oficiul Registrului Comerțului nr.12171/24.02.2006, societatea
fiind înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J13/2498/1998; codul de inregistrare fiscală
a societății este RO 11212645.
Capitalul social este împărțit în 115.795 acțiuni comune cu o valoare nominală de 10 lei
fiecare.
Capitalul social este deținut astfel:
 Statul român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii-60%
 Fondul Proprietatea S.A.-20%
 Consiliul Județean Constanța -20%
Obiectul principal de activitate al societății este efectuarea de prestații servicii, lucrări de
exploatare, întreținere, reparare, dezvoltare și modernizare a bunurilor din patrimoniul său, aflate
în proprietate sau concesionate, în vederea asigurării condițiilor pentru sosirea, plecarea și
manevrarea la sol a aeronavelor în trafic național și/sau internațional, asigurarea serviciilor
aeroportuare pentru traficul de persoane, mărfuri și poștă precum și servicii de interes public
general.
1.2.Cadru instituțional
Prezentul Raport a fost elaborat în spiritul practicilor și principiilor guvernanței
corporative, în scopul de a optimiza procesele și relațiile manageriale, precum și pe cele de
administrare constituite la nivelul societății, prin asigurarea unei transparențe sporite a selecției
organismelor de administrare și a celor de management, prin creșterea responsabilității
manageriale, precum și prin crearea unor mecanisme suplimentare de protecție a drepturilor
acționarilor societății, în conformitate cu prevederile O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanța
corporativă a întreprinderilor publice.
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Raportul semestrial a fost elaborat în conformitate cu prevederile art.55, alin.(1) din O.U.G
nr.109/2011 actualizată, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
2.COMPONENȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Pe parcursul anului 2021, componența Consiliului de Administrație al S.N.”Aeroportul
Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța” S.A.a fost următoarea:
În perioada 01.01. -14.01.2021, având la baza prevederile Hotărârilor nr.8/03.09.2020,
nr.11/04.11.2020 si nr.12/09.12.2020 ale Adunării Generale a Acționarilor, componența
Consiliului de Administrație al S.N.Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța S.A.,
a fost următoarea:
1.Florea Adrian – Răzvan
2.Vasilescu Constantina
3.Artagea Bogdan – Ionuț
4.Acatrinei Horia-Mihail
5.Cantaragiu Secil – Givan
6.Căpățînă Livia – Elena
7.Monea Gabriel
În perioada 15.01.-28.01.2021, având la baza prevederile Hotărârilor nr.12/09.12.2020 si
nr.1/13.01.2021 ale Adunării Generale a Acționarilor, componența Consiliului de Administrație al
S.N.Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța S.A., a fost următoarea:
1.Florea Adrian – Răzvan
2.Romani Tony-Avramescu-Gruia
3.Artagea Bogdan – Ionuț
4.Acatrinei Horia-Mihail
5.Monea Gabriel
6.Popoacă Daniel
În perioada 29.01-28.07.2021, având la baza prevederile Hotărârilor nr.12/09.12.2020,
nr.1/13.01.2021, nr.2/29.01.2021, nr.3/24.02.2021, nr.4/16.03.2021,
nr.6/11.05.2021,
nr.8/03.06.2021, nr.9/30.06.2021 ale Adunării Generale a Acționarilor, componența Consiliului de
Administrație al S.N.Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța S.A., a fost
următoarea:
1.Florea Adrian – Răzvan
2.Romani Tony-Avramescu-Gruia
3.Artagea Bogdan – Ionuț
4.Acatrinei Horia-Mihail
5.Monea Gabriel
6.Popoacă Daniel
7.Ștefan Paraschiv
Pentru data de 29.07.2021, având la baza prevederile Hotărârilor nr.3/24.02.2021,
nr.8/03.06.2021 si nr.9/30.06.2021 ale Adunării Generale a Acționarilor, componența Consiliului
de Administrație al S.N.Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța S.A., a fost
următoarea:
1.Florea Adrian – Răzvan
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2.Romani Tony-Avramescu-Gruia
3.Artagea Bogdan – Ionuț
4.Acatrinei Horia-Mihail
5.Monea Gabriel
6.Popoacă Daniel
În perioada 30.07.2021-31.12.2021 având la baza prevederile Hotărârilor nr.3/24.02.2021,
nr.8/03.06.2021, nr.9/30.06.2021, nr.10/31.08.2021, nr.11/05.10.2021, nr.12/10.11.2021 si
nr.14/07.12.2021 ale Adunării Generale a Acționarilor, componența Consiliului de Administrație
al S.N.Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța S.A., a fost următoarea:
1.Florea Adrian – Răzvan
2.Romani Tony-Avramescu-Gruia
3.Artagea Bogdan – Ionuț
4.Acatrinei Horia-Mihail
5.Monea Gabriel
6.Popoacă Daniel
7.Cojocaru Doina-Teodora
3.EXECUȚIA CONTRACTELOR DE MANDAT ALE DIRECTORILOR
1.Director general:
 Artagea Bogdan – Ionuț
2.Director economic:
 Acatrinei Horia – Mihail
3.Director Operațional
 Șuta Nicușor
4.Director Dezvoltare
 Moldoveanu Anca
5.Director Tehnic
 Zamani Gheorghe
În semestrul II 2021, Directorul general al societății, respectiv domnul Artagea Bogdan –
Ionuț, și-a desfășurat activitatea după cum urmează:
- în baza mandatului de director general provizoriu, nr.102/08.04.2021, încheiat în
conformitate cu prevederile art. 35 si art. 64^2 alin.1, din O.U.G.nr.109/2011 actualizată privind
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, având la bază Hotărârile nr. 18/08.04.2021 si
nr.33/13.07.2021 a Consiliului de Administrație al societății, pentru perioada 13.05.-12.11.2021;
- în baza mandatului de director general provizoriu, nr.332/21.09.2021, încheiat în
conformitate cu prevederile art. 35 si art. 64^2 alin.1, din O.U.G.nr.109/2011 actualizată privind
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, având la bază Hotărârea nr. 46/21.09.2021 a
Consiliului de Administrație al societății, pentru perioada 13.11.-31.12.2021.
În semestrul II 2021, Directorul economic al societății, respectiv domnul Acatrinei Horia Mihail, și-a desfășurat activitatea după cum urmează:
- în baza mandatului de director economic provizoriu, nr.103/08.04.2021, încheiat în
conformitate cu prevederile art. 35 si art. 64^2 alin.1, din O.U.G.nr.109/2011 actualizată privind
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, având la bază Hotărârile nr. 19/08.04.2021 si
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nr.47/21.09.2021 ale Consiliului de Administrație al societății, pentru perioada 04.06. 04.12.2021;
- în baza mandatului de director economic provizoriu, nr.430/25.11.2021, încheiat în
conformitate cu prevederile art. 35 si art. 64^2 alin.1, din O.U.G.nr.109/2011 actualizată privind
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, având la bază Hotărârea nr. 64/25.11.2021 a
Consiliului de Administrație al societății, pentru perioada 05.12.-31.12.2021.
Celelalte funcții ale conducerii executive ale societății au fost asigurate în baza
contractelor individuale de muncă, în conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003-Codul muncii.
Activitatea directorului general aferentă semestrului II 2021 a fost prezentată Consiliului
de Administrație al societății prin Rapoartele de activitate elaborate trimestrial în conformitate cu
prevederile art.54 din O.U.G.nr.109/2011, respectiv Raportul de activitate nr. 16897/09.12.2021
aferent trimestrului III 2021, prezentat în cadrul ședinței Consiliului de Administrație al societății
din data de 16.12.2021 şi, Raportul de activitate aferent trimestrului IV 2021, nr.2034/15.02.2022
prezentat în cadrul ședinței Consiliului de Administrație al societății din data de 17.02.2022.
4. ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI DETALII CU
PRIVIRE LA ACTIVITĂȚILE OPERAȚIONALE
Activitatea Consiliului de Administrație s-a fundamentat pe legislația privind guvernanța
corporativă a întreprinderilor publice, pe cea aplicabilă societăților comerciale din România,
coroborată cu legislația specifică entităților publice aflate sub autoritatea Ministerului
Transporturilor și cu cea aplicabilă domeniului specific de activitate al societății.
Pe tot parcursul anului 2021 Consiliul de Administrație al societății s-a întrunit într-un
număr de 23 ședințe ordinare, fiind emis un număr de 72 hotărâri.
În semestrul II 2021 Consiliul de Administrație al societății s-a întrunit într-un număr de
14 ședințe ordinare, fiind emis un număr de 40 hotărâri, dintre care cele mai importante referinduse la:
-desemnarea directorului general al societății, aprobarea si modificarea formei contractului
de mandat și a remunerației lunare brute a acestuia(Hot.nr.33/13.07.2022, Hot.nr.46/21.09.2021);
-monitorizarea situației creanțelor comerciale înregistrate în evidențele contabile ale
societății(Hot.nr.34/13.07.2021,Hot.nr.40/06.08.2021,Hot.nr.48/21.09.2021,Hot.nr.71/16.12.2021)
-monitorizarea situației litigiilor aflate pe rolul instanțelor de judecată în care societatea
este parte(Hot.34/13.07.2021, Hot.nr.40/06.08.2021, Hot.nr.48/21.09.2021);
-aprobare demersuri referitoare la agenti economici care isi desfasoara activitate pe
Aeroport(Hot.nr.34/13.07.2021,
Hot.nr.42/06.08.2021,
Hot.nr.48/21.09.2021,
Hot.nr.67/25.11.2021 );
-aprobarea
modificării
structurii
organizatorice
și
funcționale
a
societății(Hot.nr.35/13.07.2021, Hot.nr.54/29.09.2021, Hot.nr.65/25.11.2021);
-aprobarea modificării Regulamentului intern al societății(Hot.nr.35/13.07.2021,
Hot.nr.58/21.10.2021);
-aprobarea modificării
și completării Politicii de tarife a societății și tarife
(Hot.nr.36/13.07.2021, Hot.nr/60/21.10.2021, Hot.nr.66/25.11.2021)
-aprobarea încheierii de contracte de închiriere spații/suprafețe în incita Aeroportului
(Hot.nr.36/13.07.2021, Hot.nr.45/07.09.2021, Hot.nr.51/21.09.2021, Hot.nr.59/21.10.2021);
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-aprobarea modificarii Listelor de investitii defalcate pe categorii de bunuri cu finanțare de
la bugetul de stat și cu finanțare din surse proprii pe anul 2021 (Hot.nr.37/29.07.2021,
Hot.nr.43/06.09.2021, Hot.nr.49/21.09.2021, Hot.nr.56/21.10.2021, Hot.nr.62/29.10.2021,
Hot.nr.68/25.11.2021, Hot.nr.70/10.12.2021);
-alegerea președintelui, vicepreședintelui Consiliului de Administrație al societății și a
comitetelor consultative din cadrul Consiliului de Administrație(Hot.nr.39/06.08.2021);
-aprobarea modificării Regulamentului de organizare si functionare al
societății(Hot.nr.41/06.08.2021);
-desemnarea directorului economic al societății, aprobarea și modificarea formei
contractului de mandat și a remunerației lunare brute a acestuia(Hot.nr.47/21.09.2021,
Hot.nr.64/25.11.2021);
-adoptarea formei finale a Raportului privind activitatea de administrare pentru semestrul I
2021
în
vederea
prezentării
acestuia
către
Adunarea
Generală
a
Acționarilor(Hot.nr.48/21.09.2021);
-monitorizarea
Raportarilor
contabile
semestriale
ale
societatii2021(Hot.nr.48/21.09.2021);
-monitorizarea activității directorului general al societății prin analiza Rapoartelor de
activitate ale acestuia, elaborate trimestrial în confirmitate cu prevederile art.54 din
O.U.G.nr.109/2011 (Hot.nr.48/21.09.2021, Hot.nr.71/16.12.2021);
-monitorizare Situatie conventii de esalonare la plata(Hot.nr.48/21.09.2021,
Hot.nr.55/21.10.2021);
-aprobare comisie centrala de inventariere a patrimoniului societatii pentru anul
2021(Hot.nr.50/21.09.2021)
-aprobare
modificare
Normativ
de
acordare
echipament
individual
de
protectie(Hot.nr.52/21.09.2021)
-monitorizare executie BVC 2021(Hot.nr.55/21.10.2021)
-imputernicirea persoanelor care reprezintӑ Patronatul in operatiunea de negociere si
semnare a Contractului Colectiv de Munca 2021-2022(Hot.nr.57/21.10.2021);
-aprobarea deplasarii externe in interes de serviciu a delegatiei Aeroportului in
Kazahstan(Hot.nr.61/21.10.2021)
-avizarea rectificare BVC 2021(Hot.nr.63/12.11.2021);
-aprobare Protocol de colaborare cu Asociatia Clubul Roman pentru
Volunturism(Hot.nr.67/25.11.2021);
- aprobarea schimbarii modalitatii de procesare ulterioară a mijloacelor fixe și a obiectelor
de inventar (Hot.nr.72/16.12.2021).

5.PERFORMANȚELE FINANCIARE ALE SOCIETĂȚII
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REALIZAREA INDICATORILOR FIZICI
Comparaţia indicatorilor fizici realizaţi de Societatea Naţională în 2020 şi 2021 se prezintă
astfel:
Realizat
Realizat
Nr.
Indicatorul
U.M.
%
crt.
2020
2021
0
1
2
3
4
5 = (4/3)x100
1 Total mişcări – din care:
7.654
117,90
9.024
- comerciale
1.838
126,39
2.323
- altele
5.816
115,22
6.701
2 Tone marfă, din care:
tone
879
208,65
1.834
- comercială
tone
125
529,60
662
- alte mişcări
tone
754
155,44
1.172
3 Total nr. pasageri
42.891
122,32
52.465
- comerciali
pax
38.675
121,77
47.096
- alte mişcări
pax
4.216
127,35
5.369
În anul 2021 Societatea Naţională „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu–
Constanţa” S.A. a înregistrat o creștere a activităţii comerciale, indicatorul număr de pasageri
comerciali prezentată mai sus, situându-se peste nivelul realizat în 2020 cu 21,77%.
Pe total pasageri s-a înregistrat o creștere de 9.574 persoane, față de realizatul anului 2020,
iar pe total mișcări o creștere a activităţii de 17,90%.
Cantitatea de marfă operata în anul 2021 a înregistrat, de asemenea, o creștere de 108,65%
față de realizările anului 2020.
STRUCTURA VENITURILOR
Realizări la data de
Diferenţe
Nr.
Activităţi
crt.
31.12.2020
31.12.2021
+/%
4=
0
A
1
2
3 = 2 -1
(2/1)x100
1 Venituri totale, din care :
28.989.740
40.111.016 11.121.276
138,36
a) venituri din producţia vândută
3.717.341
5.060.303 1.342.962
136,13
b) venituri din subvenţii
20.472.383
27.875.354 7.402.971
136,16
c) alte venituri din exploatare
4.741.889
7.160.093 2.418.204
151,00
d) venituri din provizioane pt
377.560
382.403
4.843
101,28
riscuri şi cheltuieli
e) venituri financiare
58.127
15.266
-42.861
26,26
Analiza datelor din tabelul de mai sus, evidenţiază faptul că pe total venituri, în anul 2021
s-a înregistrat o creștere faţă de anul precedent cu 11.121.276 lei, urmare a faptului că veniturile
din producția vândută au crescut cu 1.342.962 lei, respectiv cu 36,13%, cele aferente subvențiilor
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de exploatare cu 7.402.971 lei, respectiv cu 36,16% și alte venituri din exploatare cu 2.418.204 lei,
respectiv 51%.
Creșterea veniturilor din producția vândută se datorează, în principal, reluării operării
zborurilor comerciale, chiar dacă în primul trimestru al anului 2021, similar anului 2020, s-au
menținut restricțiile în ceea ce privește operarea zborurilor, urmare a crizei generate de pandemia
COVID-19.
Astfel în acest prim trimestru au fost suspendate atât zborurile comerciale regulate, cât și
cele neregulate programate şi negociate pentru primul trimestru din 2021, iar odată cu începerea
programului de vară a fost reluată operarea zborurilor de către următorii operatori aerieni :
1. Turkish Airlines – din cele aprox. 105 de zboruri / an programate au fost realizate 69 de
zboruri;
2. Wizz Air - la începutul anului s-au reluat negocierile cu operatorul aerian Wizz Air, în
urma cărora a fost introdusă o nouă rută, Roma – Constanţa şi s-a stabilit numărul de frecvenţe
operate pe ruta Londra /Luton – Constanţa. Astfel, pentru Londra au fost programate aproximativ
105 de zboruri/ an, din care au fost realizate numai 73, în timp ce pentru Roma a fost stabilită
începerea operării din luna Iulie 2021, fiind programate aproximativ 54 de zboruri/an. Din cele 54
de zboruri programate pentru destinația Constanța - Roma, au fost realizate doar 2 zboruri, restul
zborurilor fiind amânate și ulterior suspendate.
3. Blue Air Aviation a operat în sezon estival doar Cluj – Constanța, fiind programate și
realizate 24 zboruri (pentru lunile Iulie şi August).
4. În anul 2021 au fost operate curse în regim charter către Exeter – U.K (Enter Air), Crotone
–Italia (Base Airlines), Pisa –Italia (Base Airlines), Budapesta – Ungaria (Base Airlines și
Smartwings), Salonic – Grecia (Base Airlines), Sibiu – România (Tarom), Dubai – EAU
(Smartwings), Ostende – Belgia și Arad – România (Carpatair), Zurich – Elveția (Edelweiss Air),
Strasbourg – Franța (ASL Airlines), Paris/Strasbourg - Franța (Smartwings), Geneva – Elveția (
Enter Air), Cluj – România (Hisky).
În concluzie în 2021 comparativ cu 2020, a fost realizatӑ o creștere de pe pasageri
comerciali de 21,77%, deși sectorul aviatic încă nu a revenit la valorile înregistrate în anul 2019,
pasagerii find mai precauți în contextul modificărilor curente asupra condițiilor de călătorie și
asupra contextului epidemiologic.
De menţionat că, suma de 1.921.565 lei ce se regăsește în totalul veniturilor de la litera d) alte venituri din exploatare, nu poate fi considerată activitate a societăţii, deoarece cuprinde
venituri din TVA aferente investiţiilor din alocaţii bugetare și fonduri europene nerambursabile,
sumă care este trecută şi pe cheltuieli, neinfluenţând rezultatele economice ale exerciţiului
bugetar.
La veniturile financiare s-a inregistrat o reducere de 73,74%, respectiv 42.861 lei, în sumă
absolută.
STRUCTURA CHELTUIELILOR
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Nr.
crt.

Activităţi

0

A

Realizări la data de
31.12.2020
31.12.2021
1

2

Diferenţe
+/3 = 2 -1

Procent
%
4=
(2/1)x100
124,17

1 Cheltuieli totale , din care:
33.052.330
41.041.223
7.988.893
Cheltuieli de exploatare, din
1.1
33.023.337
41.031.633
8.008.296
124,25
care:
a Cheltuieli materiale
1.663.020
2.230.618
567.598
134,13
b Cheltuieli cu energia şi apa
1.137.501
1.205.138
67.637
105,95
Cheltuieli cu personalul, din
c
17.802.967
23.438.642
5.635.675
131,66
care:
- salarii ( inclusiv tichete masă)
17.110.741
22.571.954
5.461.213
131,92
- chelt. cu asig. şi protecţia
692.226
866.688
174.462
125,20
socială
Cheltuieli privind prestaţiile
d
4.415.462
4.805.122
389.660
108,82
externe
Cheltuieli privind ajustarea
e provizioanele pentru riscuri şi
188.094
302.217
114.123
160,67
cheltuieli
Cheltuieli cu alte impozite, taxe
f
901.113
2.626.493
1.725.380
291,47
şi vărsăminte
g Alte cheltuieli
318.239
71.684
-246.555
22,53
Cheltuieli privind amortizarea
h
6.974.501
6.734.122
-240.379
96,55
imobilizărilor
1.2 Cheltuieli financiare
28.993
9.590
-19.403
33,08
Cheltuieli cu impozitul pe
1.3
142.031
0
-142.031
0,00
profit
Cheltuielile totale înregsitrate la 31 decembrie 2021 sunt în valoare de 41.041.223 lei, sunt
cu 24,17% mai mari decât cheltuielile anului 2020, procent care în valoare absolută înseamnă
7.988.893 lei.
În structură, creşteri mai semnificative se înregistrează la cheltuieli cu materialele cu
34,13%, cheltuielile cu personalul cu 31,66%, cheltuielile privind provizioanele cu 60,67%, și la
cheltuielile cu alte impozite, taxe şi vărsăminte cu 191,47%.
Justificarea creşterii acestor cheltuieli este data de:
- creşterea preţului de achiziţie a combustibililor, precum şi creşterea preturilor la energie
electrică şi a gazelor;
- creşterea volumului de activitate privind deservirea aeronavelor cu mijloace şi utilaje
tehnice aeroportuare, fapt ce determină creşterea cheltuielilor cu combustibili, energie electrică şi
apă;
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- finalizarea procedurilor de insolvență a clienților incerți a dus la pierderi din creanțe în
sumă de 133.383 lei și la majorarea cheltuielilor privind ajustările cu aproximativ 61%;
- creşterea traficului de pasageri cu 22,22% şi a mişcărilor de aeronave ( aterizări şi
decolări) de aproximativ 18%, în anul 2021 comparativ cu anul 2020 şi necesitatea efectuării unor
lucrări de revizii şi mentenanţă a aparatelor de securitate şi siguranţă aeroportuară.
De menționat că, suma de de 1.921.565 lei ce se regăsește în cheltuielile cu alte impozite,
taxe și vărsăminte, nu poate fi considerată activitate a societăţii, deoarece cuprinde cheltuieli din
TVA aferente investiţiilor din alocaţii bugetare și fonduri europene nerambursabile sumă care este
trecută şi pe venituri, neinfluenţând rezultatele economice ale exerciţiului bugetar.
Un alt element de cheltuieli asupra căruia este necesar să se facă o analiză îl reprezintă
Cheltuielile cu Personalul, situaţie pe care o prezentăm în tabelul de mai jos:
Indicatorul
Prevederi BVC Realizat 2021 Diferenţe +/2021
0
1
3
4=1- 3
Cheltuieli
cu
22.153.770
24.938.520
2.784.750
personalul
Fond de salarii
17.825.040
21.126.760
3.301.720
Bonusuri
2.123.280
1.803.130
-320.150
Colaboratori
491.040
332.110
-158.930
Contracte de mandat
1.084.690
967.670
-117.020
În data de 10.12.2020, Contractul Colectiv de Muncă valabil pe perioada 2020-2021
aplicabil la nivelul Aeroportului Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța S.A.a fost încheiat
și înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanța, sub numărul 28840.
Modificările aduse Contractului Colectiv de Muncă 2020-2021 aplicabil la nivel de unitate
au avut un impact semnificativ asupra fondului de salarii, determinând o creştere peste nivelul
bugetat la fondul de salarii, de 3.301.720 lei.
Având în vedere că SN Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța S.A. a
înregistrat la sfârșitul anului 2020 pierdere, nu a putut prevedea în bugetul de venituri și cheltuieli
suma necesară reîntregirii cheltuielilor cu salariile pentru întregul an 2021, determinate ca urmare
a creșterilor salariale datorate negocierii Contractul Colectiv de Muncă 2020-2021 și a păstrat
cheltuielile de natură salarială la nivelul programat în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul
2020 aprobat, respectiv 17.825.040 lei.
Datele din tabelul de mai sus mai evidenţiază faptul că în 2021 a fost realizată o economie
de 596.100 lei pe seama articolelor de cheltuieli “contracte de mandat” ,“colaboratori” “fond de
salarii”și “bonusuri”.
La finalul anului au fost constituite şi înregistrate în contabilitate, toate drepturile cuvenite
conform Contractului Colectiv de Muncă, fiind plătite atât în luna decembrie 2021, cât și în luna
ianuarie 2022 odată cu lichidarea lunii decembrie 2021.
Salariu mediu brut a scăzut în 2021 cu 1,56% față de cel realizat în anul 2020, respectiv de
la 5.680,86 lei pe lună la 5.592,37 lei pe lună.
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La finalul anului societatea nu a înregistrat plăţi restante faţă de furnizori.
Datoriile la bugetul de stat, fondurile speciale, impozite şi taxele locale au fost achitate la zi,
concomitent cu achitarea, în termen, a datoriilor aferente anului 2021.
STRUCTURA CAPITALULUI SOCIAL
Structura capitalului social a rămas nemodificată pe parcursul exerciţiului financiar încheiat
la 31 decembrie 2021 și aceasta se prezintă, după cum urmează:
Acţionari
Nr. acţiuni
Valoare lei
Ministerul Transporturilor
69.477
694.770
Fondul Proprietatea S.A.
23.159
231.590
Consiliul Judeţean Constanţa
23.159
231.590
TOTAL
115.795
1.157.950
Capitalul social la 31.12.2021 este format din 115.795 acţiuni cu o valoare nominală de 10
lei pe acţiune.
ACTIVE IMOBILIZATE
La data de 31.12.2021 comparativ cu perioada corespunzătoare a anului precedent structura
imobilizărilor corporale la valoarea brută este următoarea:
Nr.
crt.
0

1

2

3

Active imobilizate la
valoarea de bilanţ
A
imobilizări,

Total
din
care:
Imobilizări
necorporale,din care:
Cheltuieli de cercetaredezvoltare şi alte
imobilizări necorporale
Imobilizări necorporale în
curs
Imobilizări corporale, din
care:
Terenuri
Construcţii
Instalaţii tehnice şi maşini
Alte imobilizări, utilaje şi
mobilier
Avansuri şi imobilizări
corporale în curs
Imobilizări financiare
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Diferenţe

Sold la data:
31.12.2020
1

31.12.2021
2

+/3 = 2 -1

%
4 = (2/1)x100

99.314.811

107.966.814

8.652.003

108,71

1.772.233

2.506.451

734.218

141,43

1.772.233

2.506.451

734.218

141,43

-

-

-

-

97.542.578

105.460.363

7.917.785

108,12

10.445.108
22.626.798
54.259.728

10.445.108
22.626.798
62.364.086

0
0
8.104.358

100,00
100,00
114,94

8.234.423

7.987.511

-246.912

97,00

1.976.521

2.036.860

60.339

103,05

-

-

-

-
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Activele imobilizate au înregistrat în 2021 o creștere a valorii cu 8.652.003 lei, influențată
atât de achiziția de active imobilizate conform listelor de investiții cu finanțare de la bugetul de
stat și din surse proprii, cât și de casările efectuate și înregistrate în anul 2021.
În structură, imobilizările necorporale au înregistrat o creștere de 734.218 lei, respectiv
41,43%, iar imobilizările corporale o creștere de 7.917.785 lei, respectiv 8,12%, reprezentată de
instalaţiile tehnice şi maşinile.
Alte imobilizări, utilaje şi mobilier au înregistrat o reducere a valorii cu 246.912 lei, adică cu
3,00% rezultată în urma casărilor efectuate și înregistrate în anul 2021.
Situaţia evidenţiază şi faptul că avansurile şi imobilizările corporale în curs au înregistrat o
creștere de 3,05% datorată efectuării de cheltuieli pentru elaborare de studii, taxe și avize,
expertize tehnice și documentații la diverse proiecte de investiții.
La încheierea exerciţiului imobilizările reflectate în contabilitate, respectiv valoarea
contabilă este pusă de acord cu rezultatele inventarierii.
INVESTIŢII
Sursele de finanţare a investiţiilor în anul 2021 au fost următoarele:
- surse proprii
645.000 lei
- alocaţii bugetare
9.622.000 lei
- Total
10.267.000 lei
În anul 2021 contul de executie pentru alocaţia bugetară pentru
8.744.715 lei, este urmatorul:
Alocaţie
bugetară
Nr
Obiectivul
aprobată
crt
pe anul
2021
Total, din care:
9.622.000
C
Alte cheltuieli de investitii, total din care:
9.622.000
b)
1
2
3
4
5
6

Dotări independente
Autobuz pasageri
Stivuitor electric
Stivuitor conventional
Cargo loader
Banda bagaje
Cantar furci autostivuitor
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7.813.000
2.880.000
510.000
348.000
3.550.000
400.000
125.000

investiţii consumată, de
Credite
bugetare
deschise
în anul
2021
8.744.715
8.744.715

Total
plăţi
efectuate
în anul
2021
8.744.715
8.744.715

7.811.755
2.879.800
509.915
347.480
3.549.770
399.840
124.950

7.811.755
2.879.800
509.915
347.480
3.549.770
399.840
124.950
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Lucrări de foraj, cartarea terenului,
fotogrammetrie, determinări seismologice,
consultanţă şi alte cheltuieli de investiţii ce nu
se regăsesc la celelalte categorii de investiţii
Aplicatie soft management - Monitorizarea
conformarii cu cerintele aplicabile

e)

933.000

932.960

932.960

933.000

932.960

932.960

Obiectivul

Alocaţie
bugetară
aprobată
pe anul
2021

Credite
bugetare
deschise
în anul
2021

Total
plăţi
efectuate
în anul
2021

f)

Cheltuieli de expertiza, proiectare, asistenta
tehnica, probe tehnologice si teste si predare la
beneficiar si de executie privind reparatiile
capitale, precum si alte categorii de lucrari de
interventii, cu exceptia celor incluse la lit.d,
astfel cum sunt definite de legislatia in vigoare,
inclusiv cheltuielile necesare pentru obtinerea
avizelor, autorizatiilor si acordurilor prevazute
de lege.

876.000

0,00

0,00

8

Reabilitare si modernizare corp garda (Anul I)

876.000

0,00

0,00

7

Nr
crt

Din surse proprii în anul 2021 s-au efectuat următoarele investiții:
Nr
crt

Obiectivul

12.000,00
4.000,00

347.028,0
0
277.164,8
4
11.858,35
3.138,74

Total
plăți
efectuate
în anul
2021
347.028,0
0
277.164,8
4
11.858,35
3.138,74

29.000,00

0,00

0,00

160.019,3
0
32.487,00
11.402,58

160.019,3
0
32.487,00
11.402,58

Sursa
aprobată
pe anul
2021

C

Alte cheltuieli de investitii, total din care:

645.000,00

b)

Dotări independente

313.000,00

1
2

Schela aluminiu
Dulap rack server 19"
Inregistrator convorbiri de radiocomunicatii solsol

3
4

Firma luminoasa terminal sosiri si plecari

5
6

Echipament printare multifunctional
Statii de radiocomunicatii TETRA / sistem TEA 2
De expediat prin poştã

fax

161.000,00
33.000,00
12.000,00

Achizition
at în anul
2021

13/21
e-mail
C:\D\Documente\CA\2022\DE POSTAT PE SITE\Rapoarte C.A\Rap.asupra act.de adm Sem II 2021.doc

SMC-AE
Editia 1/Revizia 7

Nr
crt
7
8

c)

9
10

f)

11
12
13

37.000,00
25.000,00

36.901,90
21.356,97

Total
plăți
efectuate
în anul
2021
36.901,90
21.356,97

260.000,00

47.600,00

47.600,00

158.000,00

0,00

0,00

102.000,00

47.600,00

47.600,00

72.000,00

22.263,16

22.263,16

48.000,00

0,00

0,00

13.000,00

12.047,56

12.047,56

11.000,00

10.215,60

10.215,60

Sursa
aprobată
pe anul
2021

Obiectivul

Casete luminoase de informare aerogara
Mobilier
cheltuieli pentru elaborarea studiilor de
prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a
altor studii aferente obiectivelor de investiţii,
inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea
avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute
de lege
Extindere Remiza PSI (DALI)
Statie alimentare carburanti, bazine combustibil
(D.A.L.I.)
Cheltuieli de expertiza, proiectare, asistenta
tehnica, probe tehnologice si teste si predare la
beneficiar si de executie privind reparatiile
capitale, precum si alte categorii de lucrari de
interventii, cu exceptia celor incluse la lit.d,
astfel cum sunt definite de legislatia in vigoare,
inclusiv cheltuielile necesare pentru obtinerea
avizelor, autorizatiilor si acordurilor prevazute
de lege.
Expertiza Statie alimentare carburanti, bazine
combustibil
Armonizarea sistemului PAPI 36 si corelarea
punctului de tinta cu ILS 36
Reabilitare si modernizare corp garda - Taxa
prelungire Autorizatie de construire
nr.36/28.05.2020

PROVIZIOANE ŞI AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE
Situaţia provizioanelor pentru riscuri şi cheltuieli se prezintă astfel:
Sold la data de
Nr.
Denumirea
crt.
31.12.2020 31.12.2021
0

A

1

2

1 Provizioane pentru litigii

105.000,00

0,00

2 Provizioane pentru concedii de

486.063,76

523.089,76
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Diferenţe
+/%
4=
3 = 2 -1
(2/1)x10
0
0,00
105.000,00
37.026,00
107,62
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Nr.
crt.

Denumirea

0

A

Sold la data de
31.12.2020 31.12.2021
1

odihna
Provizioane pentru deprecierea
3
creantelor - clienti
Ajustări pentru deprecierea
4
imobilizărilor corporale

2

Diferenţe
+/%
4=
3 = 2 -1
(2/1)x10
0

230.482,95

84.888,34

145.594,61

36,83

63.268,40

63.268,40

0,00

0,00

75.86
213.568,61
În anul 2021 societatea a anulat provizioane în valoare de 382.402,61 lei reprezentând:
1. reluarea pe venituri a unor provizioane pentru litigii, după cum urmează:
Nr
Denumire provizion
Valoare
Explicatii
crt
1
DOSAR 11339/212/2014
105.000,00 Litigiu Sindicat Liber
TOTAL
105.000,00
Total

884.815,11

671.246,50

2. reluarea pe venituri a provizioanelor pentru concediile de odihnă, după cum urmează:
Nr
Denumire provizion
Valoare
Explicatii
crt
1
CO neefectuat din anul 1.094,00 anularea provizioanelor pentru CO 2018
2018
2
CO neefectuat din anul 13.295,00 anularea provizioanelor pentru CO 2019
2019
3
CO neefectuat din anul 117.419,00 anularea provizioanelor pentru CO 2020
2020
TOTAL
131.808,00
3.
reluarea pe venituri a provizioanelor pentru pentru deprecierea creanțelor, dupa cum
urmează:
Nr
Denumirea societății
Valoare
Explicatii
crt
procedură insolvență finalizată, s-a dispus
1
AIC Handling SA
128.403,46
radierea
procedură insolvență finalizată, s-a dispus
2
Romstrade Logistic Expres 16.992,17
radierea
procedură insolvență finalizată, s-a dispus
3
SC Alfa Air Services SRL
198,98
radierea
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TOTAL

145.594,61

La finalul anului au fost constituite provizioane în valoare totală de 168.834,00 lei pentru
concediile de odihna neefectuate aferente anului 2021.
CREANŢE ŞI DATORII
Creanţele şi datoriile sunt înregistrate în contabilitate la valoarea nominală. Creanţele şi
datoriile în valută au fost înregistrate în contabilitate în lei la cursul de schimb valutar în vigoare la
data efectuării operaţiunilor.
La închiderea exerciţiului, ele sunt reevaluate la cursul de schimb BNR în vigoare la
31.12.2021, iar diferenţele rezultate sunt reflectate în contul de profit şi pierdere.
Contabilitatea furnizorilor, clienţilor precum şi a celorlalte datorii şi creanţe este organizată
şi urmărită în analitic pe categorii, pe persoane fizice sau juridice după caz şi după termene de
scadenţă pentru creanţe şi exigibilitate pentru datorii.
DISPONIBILITĂŢI BĂNEŞTI ÎN LEI ŞI ÎN VALUTĂ
Disponibilităţile băneşti în valută au fost reevaluate la cursul de schimb de la data bilanţului
comunicat de BNR pentru închiderea exerciţiului financiar 2021, diferenţele favorabile sau
nefavorabile de curs valutar fiind înregistrate în contul de venituri şi cheltuieli financiare,
reflectându-se în contul de profit şi pierdere.
SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
Situaţia fluxurilor de trezorerie pe anul 2021 se prezintă astfel:
FLUXURILE DE TREZORERIE GENERATE DE ACTIVITĂŢILE
DE EXPLOATARE
Încasările generate de relaţiile cu clienţii (+)
Plăţi către furnizori (-)
Plaţi către salariaţi
Impozite şi taxe (-)
Alte încasări (+)
Subvenţii Guvernamentale
Subventii pentru indemnizatia netă Legea 19/2020

5.981.778
-9.614.334
-23.149.183
480.012
499.399
31.437.370
5.459

A. Flux net de trezorerie generat de activităţile de exploatare (+/-)
4.680.477
FLUXURILE DE TREZORERIE GENERATE DE ACTIVITĂŢILE
DE INVESTIŢIE
Subvenţii pentru investiţii
Încasări din vânzarea de imobilizări (+)
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Achiziţionarea de imobilizări corporale din care:
Surse poprii pentru investiţii
B. Flux net de trezorerie generat de activităţile de investiţie (+/-)
FLUXURILE DE TREZORERIE GENERATE DE ACTIVITĂŢILE
DE FINANȚARE
Plăți leasing (-)
C. Flux net de trezorerie generat de activităţile de finanțare (+/-)
TOTAL A+B+C
4.374.716
- DISPONIBILITĂŢI LA ÎNCEPUT DE AN
2.238.418
- DISPONIBILITĂŢI LA SFÂRŞIT DE AN
6.613.134

-12.368.187
(373.752)
-305.761

-

CONTRIBUŢII PENTRU SALARIAŢI
Societatea plăteşte contribuţii la bugetul de stat pentru asigurări sociale şi ajutor de şomaj
conform cotelor stabilite prin lege şi aflate în vigoare în cursul anului, calculate pe baza veniturilor
brute. Valoarea acestor contribuţii este înregistrată în contul de profit şi pierdere în aceeaşi
perioadă cu cheltuielile salariale la care se referă.
Societatea nu are alte obligaţii conform legislaţiei româneşti în vigoare cu privire la
viitoarele pensii sau alte costuri ale forţei de muncă.
IMPOZITUL PE PROFIT
Impozitul pe profit se calculează pe baza rezultatului anului, ajustat pentru diferite elemente
ce nu sunt taxabile sau deductibile. Acesta se calculează folosind cota impozitului pe profit în
vigoare la data bilanţului, cota impozitului pe profit pentru anul 2021 fiind de 16%.
Calculul impozitului pe profit s-a efectuat în conformitate cu prevederile Codului Fiscal,
profitul brut fiind corectat în sensul diminuării cu veniturile neimpozabile şi în sensul majorării cu
cheltuielile nedeductibile fiscal.
La calculul impozitului pe profit se ţine seama de recuperarea pierderii fiscale din anii
anteriori, eşalonată pe o perioadă 5 ani, în sumă de 2.675.656,77 lei.
La 31.12.2021 societatea înregistrează profit fiscal în sumă de 790.393,24 lei.
ANALIZA ECONOMICO- FINANCIARĂ A AJUTORULUI PENTRU ACTIVITATEA
DE EXPLOATARE
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Conform prevederilor art.4 din O.M.T. nr. 2144 din 15.12.2020 privind acordarea unui
ajutor de exploatare, exceptat de la obligația notificării, Societății Naţionale „Aeroportul
Internaţional Mihail Kogălniceanu – Constanţa” S.A, pentru anii 2021-2023, ajutorul de
exploatare este menit să acopere pierderile din exploatare ale Aeroportului, constând în diferența
dintre veniturile aeroportului și costurile de exploatare suportate de Aeroport.
Calculul ajutorului de exploatare se realizează ca diferența dintre:
I. Veniturile Aeroportului respectiv veniturile provenite din aplicarea tarifelor de
aeroport, din care se scad sprijinul pentru marketing și orice stimulent acordat de Aeroport
companiilor aeriene, în baza oricărui tip de aranjament, la care se adaugă veniturile provenite din
activitățile non-aeronautice (care nu beneficiază de sprijin public), excluzând orice sprijin public şi
orice compensaţie pentru sarcinile care intră în sfera sectoarelor de competenţă publică, sau din
serviciile de interes economic general;
II. Cheltuielile de exploatare cuprind cheltuielile suportate de Aeroport în vederea
furnizării de servicii aeroportuare; acestea includ anumite categorii de cheltuieli, cum ar fi:
cheltuielile cu personalul, cele aferente serviciilor contractate, cele legate de comunicații, deșeuri,
energie, întreținere, chirie și administrație, dar exclud costurile de capital, sprijinul pentru
marketing sau orice alte stimulente acordate companiilor aeriene de către aeroport în baza oricărui
tip de aranjament, precum şi cheltuielile care se încadrează în sfera sectoarelor de competenţă
publică.
Deficitul de finanțare a cheltuielilor de exploatare, calculat în conformitate cu prevederile
O.M.T.I.C. 2144/2020, se prezintă astfel:
I a. ACTIVITATEA – Aj de exploatare
VAj de expl
CAj de expl
I b . ACTIVITATEA – HANDLING
VHandling
CHandling
I. ACTIVITATE TOTAL – Aj de exploatare
Vtotale Aj de expl
Ctotale Aj de expl

3.933.062,24
30.182.485,44
0
1.579.421,00
3.933.062,24
31.761.906,44

II. Venituri din reduceri comerciale
Vreduceri comerciale
85.158,77
II. Venituri din activitati nonaeronautice
Vactivitati nonaeronautice
143.012,79
CALCUL AJUTORULUI DE EXPLOATARE cf OMFP 2144/2021 la 31.12.2021:
Deficit de finanțare = (Vtotale Aj de expl - Vreduceri comerciale + Vactivitati nonaeronautice ) -27.770.990,18
Ch.totale Aj de expl
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Deficit de finanțare = (3.933.062,24-85.158,77+143.012,79) - 31.761.906,44
AJUTOR DE EXPLOATARE PRIMIT ÎN ANUL 2021:
AJUTOR DE EXPLOATARE - DIFERENŢĂ DE RESTITUIT

31.437.370,00
3.666.379,82

Ajutorul de exploatare nejustificat, în sumă de 3.666.380 lei, a fost restituit, în conformitate
cu OMF 1536/15.12.2021 pentru aprobarea normele metodologice de închidere al exercițiului
bugetar 2021, capitolul IV punctul 4.1 alin (1) ”Regiile autonome, societăţile sau companiile
naţionale şi societăţile care au beneficiat în anul 2021 de subvenţii ori transferuri de la bugetul
de stat sau de la bugetele locale, după caz, au obligaţia de a verifica, pe baza deconturilor
anuale, dacă alocaţiile bugetare primite sunt justificate şi, în cazul în care se constată că sau
primit sume în plus, acestea vor fi restituite bugetului de stat sau bugetelor locale pe anul 2022,
după caz, în conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare din care au fost primite, la titlul 85
"Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent", până la data de 31 ianuarie 2022,
dacă legislaţia specifică acordării acestora nu prevede altfel. Ordonatorii de credite au obligaţia
de a comunica operatorilor economici cărora le-au acordat subvenţii sau transferuri conturile de
cheltuieli bugetare în care se restituie sumele alocate în plus„.
Date privind modul de determinare a cuantumului ajutorului individual :
Măsura propusă de acordare a unui ajutor de exploatare, exceptate de la obligația
notificării, către SN „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu – Constanţa” S.A.pentru anii
2021-2023, respectă dispozițiile art.56a din Regulamentul (UE) nr. 651/2014. Astfel, potrivit alin.
(1) și (2) ale acestui articol, ajutoarele de exploatare acordate unui aeroport sunt compatibile cu
piața internă în înțelesul articolului 107 alineatul (3) din tratat și sunt exceptate de la obligația de
notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat dacă îndeplinesc condițiile prevăzute în
regulament.
Aeroportul Mihail Kogӑlniceanu Constanța este aeroport strategic care, prin prisma
obligațiilor asumate de România cu partenerii militari strategici, trebuie să mențină infrastructura
aeroportuară în stare operațională 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Menținerea în stare operațională a
Aeroportului Constanța, 24/24 h, 7 zile din 7 este o misiune specială de serviciu public pe care
aeroportul, dacă ar ține seama de propriile interese comerciale, nu și-ar putea-o asuma.
Prin acordarea de către stat a măsurii de ajutor de stat, Societatea Națională „Aeroportul
Internațional Mihail Kogălniceanu – Constanța” S.A. asigură menținerea operării aeroportului în
condiții optime, 24 de ore din 24, la standardele de securitate și siguranță aeronautice în vigoare și
respectarea obligațiilor asumate de către România prin parteneriatele strategice cu aliații externi.
La modul de determinare a cuantumului ajutorului individual s-a ținut cont de prevederile
O.M.T.I.C. nr. 2144 din 15.12.2020, după cum urmează:
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Art 7 alin
(2), lit:
1 a)

Nr crt

2 b)
-

-

Nr crt

Art 7 alin
(2), lit:
-

3 c)
4 d)
5 d)

6 f)

Denumire indicator
Valoarea ajutorului de exploatare primit
Fundamentarea modului de utilizare a ajutorului
de exploatare
Cheltuieli privind stocurile ( materiale, piese schimb,
combustibil,energie,gaze,apa, ob.inventar)
Cheltuieli privind serviciile executate de terți
(întreținere și reparații, închrieri utilaje, asigurări)
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți
(colaboratori, deplasare, telecomunicații, consultanța
juridică, formare profesională, transport, servicii
bancare, pază și protecție, mentenanță,etc.)
Cheltuieli cu impozite și taxe

Valoare
- lei 31.437.370,00
31.761.906,44
3.014.261,84
972.020,12

3.089.796,39
534.444,67

Denumire indicator

Valoare

Cheltuieli cu personalul, din care:
Cheltuieli de natură salarială
Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile
speciale și alte obligații legale
Alte cheltuieli de exploatare
Eventuale aranjamente incheiate cu companii
aeriene prin care acestea beneficiaza de stimulente
Veniturile aeroportului
Rezultatul obtinut din activitati non aeronautice
Sumele primite de la bugetul de stat si utilizate
pentru finantarea costurilor de exploatare, aferente
activitatilor care intra in sefera sectoarelor de
competenta publica, considerate activitati noneconomice, cum ar fi serviciile de control al
traficului aerian, vamale, de politie, lupta impotriva
incendiilor, protectie impotriva actelor de
interventie ilicita

22.212.572,65
21.386.531,38
826.041,27
1.938.810,77
-85.158,77
4.076.075,03
-890.327,41

0

6.RAPORTĂRILE CONTABILE ANUALE ALE SOCIETĂȚII
Contabilitatea este organizată şi condusă conform Legii Contabilităţii nr. 82/1991,
republicată, Societatea aplicând Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 pentru
aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene, cu modificările şi
completările ulterioare.
Operaţiunile financiar-contabile au fost consemnate şi înregistrate în contabilitate în mod
cronologic şi sistematic în documente justificative şi în registrele de contabilitate prevăzute de
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Legea Contabilităţii nr. 82/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a
Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului aprobate prin Ordinul M.F.
nr. 2861/2009.
Raportarile contabile la data de 31.12.2021 au fost întocmite pe baza documentelor
contabile în acord cu principiile generale de contabilitate și în conformitate cu prevederile
O.M.F.P.nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare
anuale individuale și situațiile financiare consolidate.
La baza întocmirii raportarilor contabile au stat datele din balanța de verificare a conturilor
sintetice, încheiată la data de 31.12.2021, puse de acord cu soldurile din balanța conturilor
analitice, încheiată după înregistrarea tuturor documentelor financiar contabile aferente perioadei
de raportare.
Răspunderea asupra realității și exactității datelor cu privire la situația patrimoniului și
realizării indicatorilor economico-financiari raportați, o poartă directorul general al societății și
conducătorul compartimentului financiar-contabil(directorul economic).

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
al
S.N.”Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța” S.A.

MARIN EUGEN

____________________________

FLOREA ADRIAN-RӐZVAN

____________________________

ARTAGEA BOGDAN – IONUȚ

____________________________

ACATRINEI HORIA – MIHAIL

____________________________

MONEA GABRIEL

____________________________

TEŞELEANU GEORGE

____________________________

MIHU ŞTEFAN

____________________________
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