
 

 S.C.  AEROPORTUL  ARAD SA
Sediul: ARAD,Calea Aeroportului nr.4

RAPORTUL
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL S.C. AEROPORTUL ARAD S.A.

PENTRU PERIOADA  01.01.2013- 31.12.2013

S.C. "AEROPORTUL ARAD" SA, s-a înfiinţat cu data de 01.01.1999, prin reorganizarea
Regiei   Autonome”  AEROPORTUL  ARAD”  ,  conform  Hotărârii  Consiliului  Judeţean  Arad
nr.48/25.11.1998.

Capitalul social al societăţii este în valoare totală de 14.167.820  lei , este constituit din 
1.416.782 actiuni cu valoare nominală de 10 lei fiecare şi aparţine acţionarilor după cum urmează:

 Consiliul Judeţean Arad, deţine 99,9193%, respectiv 14.156.390 lei;
 Acţionari, persoane fizice (angajaţii aeroportului) deţin 0,0533 %, respectiv  7.550 lei.
 SC Carpatair SA detine 0,0106 % respectiv 1.500 lei.
 Consiliul Local Curtici detine 0,0168%, respectiv 2.380 lei.

          In anul 2013 nu s-a modificat  capitalul social .
           Aeroportul Arad are ca obiect principal de activitate: efectuarea de prestaţii, servicii de
exploatare, întreţinere, reparare, dezvoltare şi modernizare a bunurilor din patrimoniul său, aflate în
proprietate sau în concesiune, în vederea asigurării condiţiilor pentru sosirea, plecarea şi manevrarea
la sol a avioanelor în trafic naţional şi/sau internaţional, asigurarea serviciilor aeroportuare pentru
traficul de persoane, mărfuri şi poştă, precum şi servicii de interes public.
        Sursele  de  finanţare  ale  societăţii  se  asigură din  venituri  proprii  şi  în  completare  prin
transferuri  de la bugetul Consiliului Judeţean Arad si alocatii de la bugetul de stat.
       In anul 2013 activitatea Consiliului de administratie s-a concretizat in urmatoarele 
realizari :
A. In domeniul economic s-a urmarit realizarea principalelor obiective:

 Programarea si executarea activitatii financiar contabile potrivit prevederilor legale si 
reglementarilor in materie;

 Identificarea si exploatarea tuturor surselor de venituri in vederea cresterii veniturilor proprii
si rentabilizarii activitatii desfasurate;

 Incadrarea cheltuielilor in sursele financiare programate;          
  Situaţia veniturilor realizate la data 31.12.2013 comparativ cu anul precedent , se prezintă astfel :
                                                                                                                                     -lei-
Nr.
Crt.

E X P L I C A T I I 31.12.2012 31.12.2013    Grad de
Realizare %

1. Venituri din prest servicii  aeroportuare 1.111.857 1.606.611 144.5
2. Venituri din chirii 509.492 451.270 88.6
3. Venituri din activitati diverse 419.843 560.848 133.6
4. Venituri din productia de imobilizari 19.216 1.901 9.9
5. Venituri financiare 56.972 79.604 139.7

TOTAL VENITURI  PROPRII 2.117.380 2.700.234 127.5

         In urma contractelor încheiate si  activităţilor prestate in decursul anului 2013, veniturile 
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proprii ale aeroportului au fost de  2.700.234 lei. Fata de realizarile anului  2012 acestea au crescut 
cu 27.5%. 
            Dintre realizarile anului 2013  mentionam:

 Buna colaborare  cu compania WIZZAIR avand 2 (doua) curse externe pe saptamana la 
Bergamo(Italia) .

 In ceea ce priveste traficul aerian, avand curse externe regulate de pasageri, in anul 2013  au 
tranzitat aeroportul   40 671  pasageri si au fost  2442 miscari aeronave.

 Transportul de marfa – au fost procesate 1 004 tone de marfa pentru DHL International ,
       SC World Media Trans   si alte companii cu care colaboram. 

 S-a incheiat un nou contract cu Menzies Aviation destinat activitatilor de handling de 
pasageri.

 Am incheiat un nou contract cu compania AVIAROM pentru aprovizionarea si alimentarea 
aeronavelor cu carburant de aviatie JET A1 si AVGAS 100 LL.

 In colaborare cu Primaria Arad si Aeroclubul Romaniei pe data de 07 iulie 2013 a avut loc 
mitingul aviatiac Aeroshow unde au participat peste 5000 de aradeni.

 Avand in vedere ca in perioada 24 august – 01 septembrie traficul aerian de pe Aeroportul    
International Timisoara a fost preluat de Aeroportul Arad, am avut audituri din partea 
companilor Carpatair, TAROM, Lufthansa pentru verificarea dotarilor tehnice si 
operationale ale Aeroportului Arad.  In aceasta perioada au fost procesati 14 501 pasageri, 
43,5 tone de marfa si au fost 262 miscari aeronave.

 In acest an Terminalul Cargo a fost folosit ca spatiu de depozitare in cadrul programului 
european de distributie  ajutoare alimentare (Planul anual European de furnizare ajutoare 
alimentare in beneficiul persoanelor cele mai defavorizate),  manipulandu-se un numar

            de cca. 2.000 tone faina, malai, paste fainoase, orez , zahar,ulei, bulion, miere si conserve.
 In decursul anului 2013 Terminalul Cargo a fost desemnat pentru depozitarea unui lot din 

bunurile achizitionate pentru implementarea Proiectului „ Sistem de Management Integrat al
Deseurilor Solide in judetul Arad” deseuri care si in anul 2013 au ocupat parcarea 
Terminalului Cargo.

        Comparativ cu prevederile bugetului de venituri si cheltuieli aprobat pe anul 2013 veniturile 
proprii s-au realizat in proportie de  108.05 %.     
      Cheltuielile efectuate in anul 2013 au fost corelate  cu bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat 
pe anul 2013, depasirea s-a realizat proportional cu gradul de crestere a veniturilor totale , cu 
incadrearea in indicatorii de eficienta aprobati, in conformitate cu prevederile O.U.G. 
nr.26/21.08.2013  .       

Nr.
Crt
.

E X P L I C A T I E Prevedei BVC
pe anul 2013

Realizari
anul 2013

Grad de realizare
        %

1. Venituri totale, din care :
-venituri proprii
-transferuri CJA la venituri

4.350.000
2.350.000
2.000.000

4.700.234
2.700.234
2.000.000

108,05
114,90
100.00

2. Cheltuieli totale  :
-cheltuieli cu bunurisi servicii
-chel.cu impozite , taxe
-cheltuieli cu personalul
-alte chelt de expl.-amortizari
-cheltuieli financiare

4.350.000
971.000
205.000

1.934.000
1.153.000

87.000

4..663.158
1.372.551

232.044
1.741.627
1.237.332

79.604

107,18
141,35
113,19
90,05

107,31
91,50

Rezultat -profit                  0 37.076 x
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               Profitul inregistrat  de 37076  lei se datoreaza depasirii veniturilor proprii .
                        Investitiile realizate in anul 2013     :

 La inceputul anului am dat in functiune lucrarea de balizaj „Reconfigurarea balizajului 
aeroportuar pe directia de operare 27(est)”, lucrare efectuata de firma ICCO Energ Brasov 
avand o valoare de 2.454.113 lei;

 S-a efectuat lucrarea pentru marcaje si inscriptionare pe platformele de imbarcare / 
debarcare ;

 Am efectuat lucrarea de modernizare a posturilor de transformare si a conexiunii de 
alimentare cu centrala electrica a Aeroportului Arad prin inlocuirea cablurilor de alimentare 
cu altele de sectiune mai mare ;

 Am achizitionat un echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor, Hobart GPU 600 
unitate de alimentare a aeronavelor la sol cu energie electrica ;

         B. In domeniul tehnic s-a urmarit     :
 asigurarea administrarii, exploatarii, dezvoltarii si intretinerii echipamentelor si 

             instalatiilor aeroportuare si a infrastructurii aeroportuare ;
 elaborarea, aprobarea si aplicarea normelor tehnice proprii, adaptate la specificul dotarii 

pentru  intretinerea bazei aeroportuare ;
                      In acest scop :

1. A fost asigurat stocul de lichid degivrant pentru aeronave si suprafete betonate;
2. A fost asigurat permanent necesarul de carburanti si lubrifianti pentru utilajele 

aeroportuare;
       C.In domeniul operational s-a asigurat coordonarea intregii activitati desfasurate pe platformele 
aeroportuare conform reglementarilor specifice activitatii si conduitei din perimetrul aeroportului, 
obligatoriu pentru agentii economici si pentru persoanele fizice. S-au supravegheat permanent 
lucrarile de constructii din perimetrul aeroportuar, astfel incat acestea sa nu pericliteze desfasurarea 
in deplina securitate si siguranta a activitatii aeroportuare.

     D. In domeniul resurselor umane
             Avand in vedere reglementarile aeronautice actuale si normele internationale de 
personal obligatorii in functionarea unui aeroport, in anul 2013 s-a  procedat la ridicarea nivelului 
de pregatire a personalului prin scolarizarea acestuia la diverse cursuri, dupa cum urmeaza :

- au urmat cursuri de degivrare sapte persoane;
- doua persoane au efectuat cursuri pentru inspector SSM;
- doua persoane au participat la cursuri pentru achizitii publice;
- o persoana a participat la curs de perfectionare in domeniul finnaciar- 

contabil.
- 29 de persoane au urmat curs de prim ajutor.

       Conform prevederilor O.U.G.nr.109/2011 , în anul 2013, societatea  şi-a realizat, pe ansamblu, 
indicatorii de performata prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pe anul 2013.              
   Gradul de realizare a indicatorilor pe ansamblu fiind mai mare ca unu,  nu s-au aplicat diminuari 
salariale pentru directorul general si consiliul de administratie . 
               Situatia principalilor indicatori sintetici se prezinta astfel:
Indicatori de lichiditate :
Indicatorul lichiditatii curente = Active curente /Datorii curente
                                                      = 1.374.677/695.331=1,98
         Valoarea recomandata acceptabila –in jurul valorii de 2 ;
         Ofera  garantia acoperirii datoriilor curente din active curente.
-  Indicatorul lichiditatii rapide= (Active curente – Stocuri)/Datorii curente
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                                                                    =(1.374.677-313.577)/695.331=1,53
     b)  Indicatori de solvabilitate
               -Rata solvabilitatii generale =Active totale/datorii totale
                                                            =19.716.739/723.330=27,25
           Situaţia financiară pe termen scurt este bună, societatea inregistrând valori pozitive. 
           Lichiditatea curenta de 1,98 situează societatea intr-o zonă favorabilă, oferă garanţia 
acoperirii datorilor curente din active curente.
         Solvabilitatea patrimoniala de 27,25  este foarte buna.
         Inventarierea patrimoniului s-a efectuat la data de 31.12.2013; nu  s-au constatat diferente 
intre soldurile scriptice si cele faptice.
               Bilantul contabil a fost întocmit pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice şi 
analitice, cu respectarea normelor metodologice privind întocmirea acestuia.
               Metodele de evaluare a elementelor patrimoniale concordă cu cele prevăzute de Legea 
contabilitatii nr.82/1991 republicata.
              Contul de profit şi pierdere reflectă fidel veniturile, cheltuielile şi rezultatele perioadei de 
raportare.
               In anul 2013 societatea a contractat un imprumut de 240.000 euro, cu garantia Consiliului 
Judetean Arad pentru lucrarea de investitie “Reconfigurarea balizajului de apropiere si decalarea 
pragului 27 cu 180 m conform operarii la CAT.II”. Termenul de rambursare este martie 2014, a fost
rambursat integral.
               Pentru profitul inregistrat  in suma de 37.076 lei, propunem AGA sa fie repartizat astfel:

 constituirea rezervel legale 5% conform legii                     1.854 lei
 acoperirea pirderilor contabile din anii precedenti            35.222 lei

              Propunem spre aprobarea A.G.A. bilantul contabil incheiat la 31.12.2013, contul de profit 
si pierdere si  anexele sale si descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie pe anul 2013.

                          
PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

Vasii Vasile
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	Vasii Vasile

