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RAPORT SEMESTRIALRAPORT SEMESTRIALRAPORT SEMESTRIALRAPORT SEMESTRIAL    

- INTOCMIT LA 30 IUNIE 2017 - 

conform prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 si Legii nr. 24/2017conform prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 si Legii nr. 24/2017conform prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 si Legii nr. 24/2017conform prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 si Legii nr. 24/2017    

 
    
Denumirea societăţii comerciale: BUCUR S.A.BUCUR S.A.BUCUR S.A.BUCUR S.A. 
Sediul social:    Bucureşti, str. Vişinilor, nr.25, sector 2Bucureşti, str. Vişinilor, nr.25, sector 2Bucureşti, str. Vişinilor, nr.25, sector 2Bucureşti, str. Vişinilor, nr.25, sector 2 
Număr de telefon/fax: 021. 323.67.30021. 323.67.30021. 323.67.30021. 323.67.30  
Codul unic de înregistrare:     RO 1584234RO 1584234RO 1584234RO 1584234 
Număr de ordine la Oficiul Registrului Comerţului: J40/392/1991J40/392/1991J40/392/1991J40/392/1991 
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise:  
 BVB BVB BVB BVB ––––    ATS ( AeRO ATS ( AeRO ATS ( AeRO ATS ( AeRO ----    Premium)Premium)Premium)Premium)        
Actiuni (simbol pe piata BUCVBUCVBUCVBUCV)                               
Capital social subscris şi vărsat:    8.327.559,40 lei8.327.559,40 lei8.327.559,40 lei8.327.559,40 lei 

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de BUCUR S.A.:  societate pe acţiuni, societate pe acţiuni, societate pe acţiuni, societate pe acţiuni, 
persoană juridică de drept privat cu un capital social în sumă de 8.327.persoană juridică de drept privat cu un capital social în sumă de 8.327.persoană juridică de drept privat cu un capital social în sumă de 8.327.persoană juridică de drept privat cu un capital social în sumă de 8.327.559,40 lei, 559,40 lei, 559,40 lei, 559,40 lei, 
corespunzător unui număr de 83.275.594 acţiuni nominative cu o valoare nominală de 0,10 corespunzător unui număr de 83.275.594 acţiuni nominative cu o valoare nominală de 0,10 corespunzător unui număr de 83.275.594 acţiuni nominative cu o valoare nominală de 0,10 corespunzător unui număr de 83.275.594 acţiuni nominative cu o valoare nominală de 0,10 
lei fiecare.lei fiecare.lei fiecare.lei fiecare.    

 
 
BUCUR S.A. este o persoană juridică română, de drept privat, cu sediul în str. Vişinilor, nr. 25, 

sector 2, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/392/1991, cod de înregistrare fiscală: RO 

1584234. Are un capital social subscris şi vărsat în valoare de 8.327.559,40 lei, echivalentul a 

83.275.594 acţiuni, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare.  

BUCUR S.A funcţionează ca o societate pe acţiuni, conform Legii 31/1990, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Societatea are încheiat contract de registru cu Depozitarul Central Bucuresti. 

La data de referinta 30.06.2017, acţionariatul societăţii are următoarea structură, conform 

structurii sintetice consolidate a acţionariatului, emisa de Depozitarul Central Bucureşti: 
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AcţionariAcţionariAcţionariAcţionari    Nr. acţiuniNr. acţiuniNr. acţiuniNr. acţiuni    ValoareValoareValoareValoare    %%%% 

SIF MUNTENIA 56.608.888 5.660.888,80 67,98 

ALŢI ACŢIONARI  ( PERSOANE FIZICE ŞI 

JURIDICE) 
26.666.706 2.666.670,60 32,02 

TOTAL 83.275.594 8.327.559,40 100 

 

Acţiunile societăţii sunt tranzacţionate, in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare 

administrat de BVB ( AeRO ), Sectiunea Instrumente financiare listate pe ATS, Sectorul Titluri 

de Capital, Categoria Actiuni. 

Activitatea desfăşurată de Societate, este conformă cu actul constitutiv şi anume: 

- comerţ en gros cu mărfuri alimentare şi nealimentare, având ca parteneri de afaceri agenţi 

economici atât în Bucureşti, cât şi în ţară; 

- prestări de servicii (inchiriere, depozitare, manipulare) pentru producători şi importatori de 

mărfuri. 

Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor la data de  30.06.2017 se prezintă astfel:          Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor la data de  30.06.2017 se prezintă astfel:          Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor la data de  30.06.2017 se prezintă astfel:          Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor la data de  30.06.2017 se prezintă astfel:          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                            - lei- 

 Nr. 
Crt.    

Sold la:Sold la:Sold la:Sold la: 

01.01.2017 30.06.2017 
AAAA    BBBB        2222 

A.A.A.A.    ACTIVE IMOBILIZATEACTIVE IMOBILIZATEACTIVE IMOBILIZATEACTIVE IMOBILIZATE    
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALEI. IMOBILIZĂRI NECORPORALEI. IMOBILIZĂRI NECORPORALEI. IMOBILIZĂRI NECORPORALE 

01 820 622 

    II. IMOBILIZĂRI CORPORALEII. IMOBILIZĂRI CORPORALEII. IMOBILIZĂRI CORPORALEII. IMOBILIZĂRI CORPORALE 02 104.031.700 103.815.135 

    III. IMOBILIZĂRI FINANCIAREIII. IMOBILIZĂRI FINANCIAREIII. IMOBILIZĂRI FINANCIAREIII. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 03 75.075 75.065 

 ACTIVE IMOBILIZATE ACTIVE IMOBILIZATE ACTIVE IMOBILIZATE ACTIVE IMOBILIZATE ––––    TOTALTOTALTOTALTOTAL 
(rd. 01 la 03) 

04    104.107.595104.107.595104.107.595104.107.595    103.890.822103.890.822103.890.822103.890.822    

B.B.B.B.    ACTIVE CIRCULANTEACTIVE CIRCULANTEACTIVE CIRCULANTEACTIVE CIRCULANTE    
I. STOCURII. STOCURII. STOCURII. STOCURI 

05 542.079 435.994 

    II. CREANŢEII. CREANŢEII. CREANŢEII. CREANŢE 06 1.837.662 2.058.971 

    III. INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURTIII. INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURTIII. INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURTIII. INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURT 07    396 385 

    IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCIIV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCIIV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCIIV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI 08 2.543.050 3.159.980 
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 ACTIVE CIRCULANTE ACTIVE CIRCULANTE ACTIVE CIRCULANTE ACTIVE CIRCULANTE ––––    TOTALTOTALTOTALTOTAL 
(rd. 05 la 08) 

09    4.923.1874.923.1874.923.1874.923.187    5.655.3305.655.3305.655.3305.655.330    

C.C.C.C.    CHELTUIELI ÎN AVANSCHELTUIELI ÎN AVANSCHELTUIELI ÎN AVANSCHELTUIELI ÎN AVANS 10 91.456 94.481 

D.D.D.D.    DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTRDATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTRDATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTRDATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR----O O O O 
PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN ANPERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN ANPERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN ANPERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN 

11 924.065 1.058.053 

E.E.E.E.    ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV 
DATORII CURENTE NETEDATORII CURENTE NETEDATORII CURENTE NETEDATORII CURENTE NETE 

12 3.701.450 4.282.512 

F.F.F.F.    TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTETOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTETOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTETOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 
(rd. 04 + 12) 

13    107.809.045107.809.045107.809.045107.809.045    108.173.334108.173.334108.173.334108.173.334    

G.G.G.G.    DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTRDATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTRDATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTRDATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR----O O O O 
PERIOADĂ MAI MARE DE UN ANPERIOADĂ MAI MARE DE UN ANPERIOADĂ MAI MARE DE UN ANPERIOADĂ MAI MARE DE UN AN 

14 166.733 111.997 

H.H.H.H.    PROVIZIONE PENTRU RISCURI ŞI CHELTUIELIPROVIZIONE PENTRU RISCURI ŞI CHELTUIELIPROVIZIONE PENTRU RISCURI ŞI CHELTUIELIPROVIZIONE PENTRU RISCURI ŞI CHELTUIELI 15 2.792 0 

I.I.I.I.    VENITURI ÎN AVANS VENITURI ÎN AVANS VENITURI ÎN AVANS VENITURI ÎN AVANS (rd. 17 + 20), 
din care: 

16 422.726 440.957 

 - subvenţii pentru investiţii 17 37.370 35.483 

       Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an  18 3.772 3.772 

      Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un 
an 

19 33.598 31.711 

 - venituri înregistrate în avans 20 385.356 405.474 

       Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an 21 385.356 405.474 

       Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un 
an 

22 - - 

J.J.J.J.    CAPITAL ŞI REZERVECAPITAL ŞI REZERVECAPITAL ŞI REZERVECAPITAL ŞI REZERVE    
I.          CAPITAL I.          CAPITAL I.          CAPITAL I.          CAPITAL (rd. 24 la 26) 

din care: 

23    8.327.5598.327.5598.327.5598.327.559    8.327.5598.327.5598.327.5598.327.559    

 - capital subscris nevărsat 24 - - 

 - capital subscris vărsat 25 8.327.559 8.327.559 

 - patrimoniul regiei 26 - - 

 
J.J.J.J.    II.         PRIME DE CAPITALII.         PRIME DE CAPITALII.         PRIME DE CAPITALII.         PRIME DE CAPITAL 27 - - 

 III. REIII. REIII. REIII. REZERVE DIN REEVALUAREZERVE DIN REEVALUAREZERVE DIN REEVALUAREZERVE DIN REEVALUARE    

    

SOLD CSOLD CSOLD CSOLD C 28    96.488.05496.488.05496.488.05496.488.054 96.217.77096.217.77096.217.77096.217.770 

SOLD DSOLD DSOLD DSOLD D 29 - - 

 IV. REZERVEIV. REZERVEIV. REZERVEIV. REZERVE        30    899.081899.081899.081899.081 899.081899.081899.081899.081 

 
V. REZULTATUL REPORTATV. REZULTATUL REPORTATV. REZULTATUL REPORTATV. REZULTATUL REPORTAT    SOLD CSOLD CSOLD CSOLD C 31    1.581.7091.581.7091.581.7091.581.709 2.161.5122.161.5122.161.5122.161.512 

 SOLD DSOLD DSOLD DSOLD D 32    ---- ---- 

 
VI. REZULTATUL EXERCIŢIULUI VI. REZULTATUL EXERCIŢIULUI VI. REZULTATUL EXERCIŢIULUI VI. REZULTATUL EXERCIŢIULUI     

SOLD CSOLD CSOLD CSOLD C 33    325.810325.810325.810325.810 423.704423.704423.704423.704 

SOLD DSOLD DSOLD DSOLD D 34    ---- ----     
 Repartizarea profitului  35 16.291 - 

 CAPITALURI PROPRII CAPITALURI PROPRII CAPITALURI PROPRII CAPITALURI PROPRII ----    TOTALTOTALTOTALTOTAL 
(rd. 23+27+28-29+30+31-32+33-34-35) 

 
36    107.605.922107.605.922107.605.922107.605.922 108.029.626108.029.626108.029.626108.029.626
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 Patrimoniul public  37 - - 

 Patrimoniu privat  38 - - 

 CAPITALURI CAPITALURI CAPITALURI CAPITALURI ----    TOTALTOTALTOTALTOTAL (rd. 36+37+38)  39    107.605.922107.605.922107.605.922107.605.922 108.029.6108.029.6108.029.6108.029.626262626 
                                                                                                            

Respectarea principiilor şi regulilor contabile, concomitent cu un control intern bine organizat 
furnizează o imagine fidelă asupra patrimoniului societăţii, contului de profit şi pierderi, modului 
de utilizare a resurselor de către societate precum şi cu privire la fondurile existente în vederea 
finanţării şi continuării activitaţii.  

 
Valoarea netă a imobilizărilor necorporale la data de 30.06.2017, determinată prin diminuarea 
valorii contabile cu totalul amortizării cumulate este de 622 lei. 

 
Imobilizările corporale sunt prezentate la valoarea reevaluată, mai puţin amortizarea cumulată. 
Valoarea netă la sfârşitul semestrului este in suma de 103.815.135 lei.  
 
Avansurile, investitiile imobiliare in curs de executie si imobilizările corporale în curs, in valoare de 
1.140.880 lei cuprind contravaloarea studiului de fezabilitate privind dezvoltarea unui proiect 
imobiliar pe terenul BUCUR S.A., situat în Bucureşti, Bdul Timişoara 56 sector 6, contravaloarea 
unui studiu de fezabilitate pentru amenajarea unor panouri fotovoltaice pe acoperisul depozitului 
din Sos. Industriilor, nr.53, sector 3, in vederea producerii de energie electrica regenerabila, lucrari 
pentru amenajarea si modernizarea spatiilor de inchiriere si avansuri pentru achizitionarea de 
mijloace fixe. 
La data de 31.12.2013 Societatea a constituit ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale 
in curs – studiu de fezabilitate pentru dezvoltarea proiectului imobiliar in valoare de 104.062 lei. 
In anul 2015 s-au constituit ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale in curs – studiu de 
fezabilitate pentru amenajarea unor panouri fotovoltaice pe acoperisul depozitului din Sos. 
Industriilor, nr. 53, sector 3, in vederea producerii de energie regenerabila, in valoare de 22.645 
lei. 
 
Valoarea stocurilor a scazut comparativ cu cea de inceput de an, respectiv de la 542.079 lei, la 
435.994 lei.  
 
Creantele sunt evaluate la valoarea nominala din momentul angajarii, ele fiind la 30.06.2017 de 
2.058.971 lei, in crestere fata de cele de la inceputul anului. Pentru creantele incerte, Societatea a 
inregistrat ajustari pentru depreciere, in suma de 179.694 lei. In anul 2017, s-a reluat la venituri 
ajustarea pentru deprecierea creantelor in suma de 703 lei. 
 
In ceea ce priveste activele circulante remarcam o crestere de la 4.923.187 lei la inceputul anului, 
la 5.655.330 lei. 

 
În primul semestru al anului 2017, Societatea nu a creat provizioane aferente unor litigii pentru 

care există riscul nerecuperării. A fost reluat la venituri, provizionul constituit pentru nereciclarea 

deseurilor de ambalaje, in suma de 2.792 lei. 
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Capitalul propriu a inregistrat o crestere comparativ cu inceputul anului, inregistrand la 

30.06.2017 o valoare de 108.029.626 lei. 

 
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERECONTUL DE PROFIT SI PIERDERECONTUL DE PROFIT SI PIERDERECONTUL DE PROFIT SI PIERDERE 

 - lei - 

INDICATORI 2015201520152015    

semestrul Isemestrul Isemestrul Isemestrul I 

2016201620162016    

semestrul Isemestrul Isemestrul Isemestrul I 

2017201720172017    

semestrul Isemestrul Isemestrul Isemestrul I 

Venituri exploatareVenituri exploatareVenituri exploatareVenituri exploatare, din care:    9.936.7229.936.7229.936.7229.936.722    10.900.96110.900.96110.900.96110.900.961    10.468.22210.468.22210.468.22210.468.222    

- venituri din vânzarea mărfurilor 7.605.689 7.903.531 7.118.777 

- venituri din productia vanduta 2.023.193 2.532.547 2.822.305 

- venituri aferente costului productiei in 
curs de executie 

- - - 

- alte venituri din exploatare 307.840 464.883 527.140 

CheCheCheCheltuieli exploatareltuieli exploatareltuieli exploatareltuieli exploatare    9.908.3259.908.3259.908.3259.908.325    10.505.65910.505.65910.505.65910.505.659    10.055.12810.055.12810.055.12810.055.128    

Rezultat exploatareRezultat exploatareRezultat exploatareRezultat exploatare    28.39728.39728.39728.397    395.302395.302395.302395.302    413.094413.094413.094413.094    

Rezultat financiarRezultat financiarRezultat financiarRezultat financiar    17.46617.46617.46617.466    17.89517.89517.89517.895    10.61010.61010.61010.610    

Rezultat brutRezultat brutRezultat brutRezultat brut    45.86345.86345.86345.863    413.197413.197413.197413.197    423.704423.704423.704423.704    

Impozit pe profit    ----    ----    ----    

Profit netProfit netProfit netProfit net    45.86345.86345.86345.863    413.197413.197413.197413.197    423.704423.704423.704423.704    

Pierdere Pierdere Pierdere Pierdere     ----    ----    ----    
 

Activitatea societatii la 30.06.2017, se inchide cu un profit contabil de 423.704 lei.    

Societatea a inregistrat  un profit f inanciar, în valoare de 10.610 lei, aferent unor 

venituri f inanciare in valoare de 13.773 lei si a unor cheltuieli f inanciare in valoare de 3.163 lei. 

Societatea nu a inregistrat cheltuieli si venituri extraordinare. 

 La data de 30.06.2017, Societatea deţine în stoc un numar de 1.710 actiuni in valoare 

de 1.710 lei. Societatea detine si interese de participare in valoare de 1.046.260 lei reprezentand 

100% din capitalul social al  S.C. Bucur Properties Development S.R.L., pentru care s-au constituit 

in anul 2014 ajustari in valoare de 1.000.000 lei. 

    Situaţia portofoliului de acţiuni la 30.06.2017 este următoarea: Situaţia portofoliului de acţiuni la 30.06.2017 este următoarea: Situaţia portofoliului de acţiuni la 30.06.2017 este următoarea: Situaţia portofoliului de acţiuni la 30.06.2017 este următoarea:     
    

Nr.cr

t 

Emitent Cantitate  Valoare bruta Ajustare Valoare neta 

1BANCA TRANSILVANIA - TLV 1.710 1.710 - 1.710

TOTALTOTALTOTALTOTAL 1.7101.7101.7101.710 1.7101.7101.7101.710 ---- 1.710
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- Valoarea bruta reprezinta valoarea de achizitie, iar valoarea neta reprezinta valoarea actiunilor la 
data ultimei reevaluari, respectiv 31.12.2016. 
 
Soldurile si tranzacţiile cu entităţile afiliate   
Bucur S.A. a derulat in primul semestru al anului 2017, cu S.C. Bucur Properties S.R.L. urmatoarele 
tranzacţii: 

� Cumparari de servicii in valoare de 257.645 lei. 
 

 
 
 
 

              
Evoluţia veniturilor  şi ponEvoluţia veniturilor  şi ponEvoluţia veniturilor  şi ponEvoluţia veniturilor  şi ponderea lor în total venituri: derea lor în total venituri: derea lor în total venituri: derea lor în total venituri:     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ----    lei lei lei lei ----    

VenituriVenituriVenituriVenituri    2016201620162016    
semestrul Isemestrul Isemestrul Isemestrul I    

Pondere in Pondere in Pondere in Pondere in 
total venituri total venituri total venituri total venituri 

%%%% 

2017201720172017    
semestrul Isemestrul Isemestrul Isemestrul I    

Pondere in Pondere in Pondere in Pondere in 
total total total total 

venvenvenvenituri %ituri %ituri %ituri % 
Venituri din exploatareVenituri din exploatareVenituri din exploatareVenituri din exploatare 
din care:    

10.900.96110.900.96110.900.96110.900.961    99,6599,6599,6599,65    10.468.22210.468.22210.468.22210.468.222    99,8799,8799,8799,87    

- venituri din vânzarea 
mărfurilor 

7.903.531 72,25 7.118.777 67,92 

- venituri din productia 
vanduta 

2.532.547 23,15 2.822.305 26,92 

- alte venituri 464.883 4,25 527.140 5,03 

VVVVenituri financiareenituri financiareenituri financiareenituri financiare    38.61138.61138.61138.611    0.350.350.350.35    13.77313.77313.77313.773    0,130,130,130,13    
Total venituri Total venituri Total venituri Total venituri     
    

10.939.57210.939.57210.939.57210.939.572    100100100100    10.481.99510.481.99510.481.99510.481.995    100100100100    

 

Preponderent în cadrul veniturilor, sunt veniturile obtinute din vânzarea mărfurilor, în valoare de 

7.118.777 lei, urmate de veniturile din productia vanduta, in valoare de 2.822.305 lei, obtinute din 

inchirierea bunurilor imobiliare proprii. 

Concomitent cu obţinerea de venituri se recunosc şi cheltuielile care au stat la baza lor. 

Cheltuielile se regăsesc în contul de profit şi pierdere când  s-a produs o diminuare de activ sau au 

crescut datoriile.  

Cheltuielile societăţii care apar în cursul activităţii se referă la costurile aferente vanzarilor, 

cheltuieli cu utilităţile, cheltuieli cu terţi, cheltuieli cu impozite şi taxe, cheltuieli de personal şi 

amortizare. 
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Evoluţia cheltuielilor şi ponderea lor în total cheltuieli:Evoluţia cheltuielilor şi ponderea lor în total cheltuieli:Evoluţia cheltuielilor şi ponderea lor în total cheltuieli:Evoluţia cheltuielilor şi ponderea lor în total cheltuieli: 

                                                                                                                                                    - lei -                                                                                                                                                                                

CheltuieliCheltuieliCheltuieliCheltuieli    2016201620162016    
semestrul Isemestrul Isemestrul Isemestrul I    

Pondere în Pondere în Pondere în Pondere în 
total cheltuieli total cheltuieli total cheltuieli total cheltuieli 

%%%% 

2017201720172017    
semestrul Isemestrul Isemestrul Isemestrul I    

Pondere în Pondere în Pondere în Pondere în 
total total total total 

cheltuieli %cheltuieli %cheltuieli %cheltuieli % 
Cheltuieli din Cheltuieli din Cheltuieli din Cheltuieli din 
exploatareexploatareexploatareexploatare 
 din care:    

10.505.65910.505.65910.505.65910.505.659    99,8099,8099,8099,80    10.055.12810.055.12810.055.12810.055.128    99,9799,9799,9799,97    

- cheltuieli cu mărfuri 7.141.217 67,84 6.689.959 66,51 
- cheltuieli cu personalul 1.392.157 13,22 1.145.144 11,39 
- cheltuieli cu bunuri şi 
servicii 

1.171.978 11,13 1.266.708 12,59 

- cheltuieli cu materialele 90.160 0,86 112.650 1,12 
-cheltuieli cu amortizarea 538.263 5,11 673.415 6,69 
- cheltuieli cu impozite şi 
taxe 

166.010 1,58 168.698 1,68 

- cheltuieli diverse 5874 0,06 -1446 -0,01 
Cheltuieli financiareCheltuieli financiareCheltuieli financiareCheltuieli financiare    20.71620.71620.71620.716    0,200,200,200,20    3.1633.1633.1633.163    0,030,030,030,03    
Total cheltuieliTotal cheltuieliTotal cheltuieliTotal cheltuieli    
    

10.526.37510.526.37510.526.37510.526.375    100100100100    10.058.29110.058.29110.058.29110.058.291    100100100100    

 

Preponderente în cadrul cheltuielilor sunt cheltuielile cu mărfurile, în valoare de 6.689.959 lei, 

care sunt în scadere pe fondul scaderii cifrei de afaceri din activitatea de comert. 

Societatea este preocupată de căutarea de noi parteneri în vederea eficientizării activităţii. 
 
Societatea si-a desfasurat activitatea cu un numar mediu de 39 salariati, pentru care s-au 
inregistrat cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala in valoare de 208.837  lei si cheltuieli cu 
salarii in suma de 896.549 lei. 
Angajatii permanenti au beneficiat de drepturi salariale conexe-tichete de masa in valoare de 

39.758 lei. 

 

Litigiile aflate pe rolul instanţelor de judecată în care Societatea este implicată constau în: litigii 

civile şi comerciale şi dosare aflate în executare. 

 

Ţinând cont de cuantumul veniturilor şi cheltuielilor aprobate prin BVC – 2017, situaţia se 

prezintă astfel: 
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Bugetul de venituri si cheltuieliBugetul de venituri si cheltuieliBugetul de venituri si cheltuieliBugetul de venituri si cheltuieli                                                                                                                               

                                                                                                                                        ----        lei lei lei lei ----       

IndicatoriIndicatoriIndicatoriIndicatori    
Aprobat BVC Aprobat BVC Aprobat BVC Aprobat BVC     

2017201720172017----    semestrul I semestrul I semestrul I semestrul I     
Realizat BVCRealizat BVCRealizat BVCRealizat BVC    

2017201720172017----    semestrul Isemestrul Isemestrul Isemestrul I    
%%%% 

1. Venituri totale:1. Venituri totale:1. Venituri totale:1. Venituri totale:    10.028.02610.028.02610.028.02610.028.026    10.10.10.10.481.995481.995481.995481.995    104.53104.53104.53104.53    
A. Venituri din exploatare: 10.019.466 10.468.222 104,48 
B. Venituri financiare: 8.560 13.773 160,90 
2. Cheltuieli totale:2. Cheltuieli totale:2. Cheltuieli totale:2. Cheltuieli totale:    10.020.88110.020.88110.020.88110.020.881    10.058.29110.058.29110.058.29110.058.291    100,37100,37100,37100,37    
A. Cheltuieli de exploatare 10.012.981 10.055.128 100,42 
B. Cheltuieli financiare 7.900 3.163 40,04 
3. Profit brut3. Profit brut3. Profit brut3. Profit brut    7.1457.1457.1457.145    423.704423.704423.704423.704    5.930,085.930,085.930,085.930,08    
4. Impozit profit4. Impozit profit4. Impozit profit4. Impozit profit    ----    ----    ----    
5. Profit net 5. Profit net 5. Profit net 5. Profit net     7.1457.1457.1457.145    423.704423.704423.704423.704    5.930,085.930,085.930,085.930,08    
Pierdere Pierdere Pierdere Pierdere     ----    ----    ----    

Activitatea societatii la 30.06.2017, se inchide cu un profit contabil in valoare de 423.704 lei. 

Veniturile din exploatare au crescut, ca urmare a cresterii gradului de ocupare a depozitelor.  

Veniturile financiare provin din depozite pe termen scurt la banci. 

Preponderente in cadrul cheltuielilor sunt cheltuielile cu marfurile. 

Cheltuielile financiare provin din diferentele de curs valutar, ca urmare a dezvoltarii 

portofoliului de produse comercializate (praline, cafea, seminte) din zona UE. 

 

 Analiza principalilor indicatori economico Analiza principalilor indicatori economico Analiza principalilor indicatori economico Analiza principalilor indicatori economico ––––    financiarifinanciarifinanciarifinanciari    

NrNrNrNr
. . . . 

crtcrtcrtcrt
....    

Denumire indicatoriDenumire indicatoriDenumire indicatoriDenumire indicatori    2016201620162016----sem Isem Isem Isem I 2017201720172017----sem Isem Isem Isem I 

1.1.1.1.    INDICATORI DE LICHIINDICATORI DE LICHIINDICATORI DE LICHIINDICATORI DE LICHIDITATE:DITATE:DITATE:DITATE:   

a) Indicatorul lichidităţii curente 5,63 5,34 

b) Indicatorul lichidităţii imediate 4,65 4,93 

2.2.2.2.    INDICATORI DE RISC:INDICATORI DE RISC:INDICATORI DE RISC:INDICATORI DE RISC:            

a) Indicatorul gradului de îndatorare - - 

b) Indicatorul privind acoperirea dobânzilor - - 

3.3.3.3.    INDICATORI DE ACTIVITATE:INDICATORI DE ACTIVITATE:INDICATORI DE ACTIVITATE:INDICATORI DE ACTIVITATE:   

a) Viteza de rotaţie a stocurilor - zile 20,47 13,07 

b) Viteza de rotaţie a debitelor – clienţi - zile 46,39 30,47 
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c) Viteza de rotaţie a creditelor – furnizori - 
zile 

33,08 10,71 

d) Viteza de rotaţie a activelor imobilizate 0,10 0,09 

e) Viteza de rotaţie a activelor totale 0,10 0,09 

f) Productivitatea muncii – lei/om 196.907 254.899 

4.4.4.4.    INDICATORI DE PROFITABILITATE:INDICATORI DE PROFITABILITATE:INDICATORI DE PROFITABILITATE:INDICATORI DE PROFITABILITATE:   

a) Rata profitului net - % 3,96 4,26 

b) Rata rentabilităţii economice - % 0,38 0,38 

c) Rata rentabilităţii exploatării - % 3,79 4,15 

d) Rata rentabilităţii capitalului social - % 4,96 5,09 

 

Valoarea mare a indicatorului lichiditatii curente – 5,34 indica faptul ca societatea detine 
active curente, care-i pot asigura cu usurinta acoperirea datoriilor curente. 

 

Societatea nu are contractate imprumuturi si ca urmare, nu prezinta risc din acest punct de 
vedere, valoarea acestui indicator fiind zero. 

 

Viteza de rotatie a stocurilor s-a modificat, de la 20,47 zile la data de 30.06.2016 la 13,07 zile 

la 30.06.2017, ceea ce implica costuri de stocare si finantare a stocului in scadere. 

Viteza de rotaţie a debitelor-clienţi s-a modificat, de la 46,39 zile la data de 30.06.2016, la 

30,47 zile la data de 30.06.2017. 

Viteza de rotaţie a creditelor-furnizori aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea 

il obtine de la furnizorii sai, valoarea acesteia fiind la 30.06.2017 de 10,71 zile. 

Viteza de rotaţie a activelor evaluează eficienţa managementului activelor, prin examinarea valorii 

cifrei de afaceri, generate de o anumita cantitate de active. Valoarea indicatorului este mai buna 

cu cat aceasta valoare este mai mare, la data de 30.06.2017 aceasta fiind de 0,09. 

Productivitatea muncii a crescut de la 196.907 lei/om la data de 30.06.2016, la 254.899 lei/om la 
data de 30.06.2017. 

 
Valoarea calculata a titlurilor emise de Societate in baza activului net contabil este de 1,299 

lei/acţiune. 

 
Expunerea entitatii la riscuriExpunerea entitatii la riscuriExpunerea entitatii la riscuriExpunerea entitatii la riscuri    
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Riscul de credit este riscul ca una dintre partile instrumentelor financiare sa nu execute obligatia 

asumata, cauzand celeilalte parti o pierdere financiara. 

Instrumentele financiare ce ar putea expune societatea concentrarii riscului de credit, constau in 

principal in creante clienti. 

Conducerea societatii considera ca a exclus valoarea expunerii la riscul de credit, prin 

implementarea unei politici stricte de credit comercial. 

Economia romaneasca, este in proces de dezvoltare si exista un grad de nesiguranta in ceea ce 

priveste evolutia mediului politic si de afaceri. 

Datorita acestor motive, nu este posibil sa se estimeze ce modificari vor avea loc in Romania in 

aceste directii si ce efecte vor avea acestea asupra pozitiei financiare, rezultatelor exploatarii si 

fluxurilor de trezorerie ale societatii. 

Riscul de lichiditate, este riscul ca o entitate sa intalneasca dificultati in procurarea fondurilor 

necesare, pentru indeplinirea angajamentelor aferente instrumentelor financiare. 

Societatea noastra a creat o baza corespunzatoare de gestionare a riscului privind lichiditatile, 

pentru a raspunde cerintelor de finantare ale societatii pe termen scurt, mediu si lung. Pentru a 

preintampina riscul de lichiditate, societatea dispune de disponibilitati bancare si depozite 

bancare pe termen scurt, suficiente pentru a-si indeplini obligatiile pe masura ce acestea devin 

scadente. 

Riscul ratei dobanzii la fluxul de numerar, reprezinta ca valoarea unui instrument financiar sa 

fluctueze, ca urmare a variatiei ratelor dobanzii de pe piata. 

Societatea nu are credite angajate si nu este expusa riscului ratei dobanzii. 

Riscul fiscal 

Legislatia fiscala romaneasca prevede norme detaliate si complexe si a suferit diverse modificari 

in ultimii ani. Interpretarea textului de lege si implementarea practica a procedurilor fiscale poate 

varia si exista un risc ca anumite transactii sa fie diferit interpretate de autoritatile fiscale si de 

catre Societate. 

Guvernul roman are un numar de agentii care sunt autorizate sa efectueze controale fiscale ale 

companiilor care opereaza in Romania. Aceste verificari sunt similare ca natura cu verificarile 

efectuate de autoritatile fiscale din numeroase tari dar se pot extinde si asupra anumitor aspecte 

legale aplicabile. Este posibil ca Societatea sa fie supusa anumitor controale fiscale urmare a 

modificarilor legislative periodice. 
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Legislatia fiscala din Romania include "valoarea de piata ", in conformitate cu care tranzactiile cu 

partile afiliate ar trebui sa fie efectuate la valoarea de piata . Contribuabilii locali care efectueaza 

tranzactii cu partile afiliate trebuie sa pregateasca si sa puna la dispozitia autoritatilor fiscale 

romane , la cererea acestora , dosarul de documentare a preturilor de transfer in termenul acordat 

de catre autoritatile. 

Netransmiterea fisierelor cu documentatia preturilor de transfer, de stabilire a preturilor sau 

prezentarea unui dosar incomplet poate duce la aplicarea unor sanctiuni pentru nerespectare. 

Cu toate acestea, indiferent de continutul dosarului preturilor de transfer, autoritatile fiscale pot 

avea interpretari diferite asupra tranzactiilor si circumstante decat conducerea firmei si, prin 

urmare, pot impune obligatii fiscale suplimentare rezultate in urma ajustarilor preturilor de 

transfer ( materializate in cresterea veniturilor , reducerea cheltuielilor deductibile ceea ce duce la 

o crestere in baza de calcul corporative taxe ). 

Managementul companiei considera ca aceasta nu va suferi pierderi in cazul unui control fiscal 

pentru verificarea preturilor de transfer. Cu toate acestea, impactul diferitelor interpretari ale 

autoritatilor fiscale nu poate fi estimat in mod fiabil. Acest lucru poate fi un material in pozitia 

financiara si / sau a operatiunilor Companiei. 

 

In sedinta Consiliului de Administratie din data de 08.06.2017, s-a luat act de demisia doamnei 

Uta Vasilica din functia de administrator – membru Consiliu de Administratie al Bucur S.A., 

conform notificarii inregistrata sub numarul 1450 din data de 29.05.2017, cu efect din data de 

01.06.2017. S-a decis  numirea domnului Mihailov Sergiu ca Administrator provizoriu in Consiliul 

de Administratie al Bucur S.A., conform articolului 137 alineatul 2 din Legea societatilor nr. 

31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la intrunirea primei Adunari 

Generale Ordinare a Actionarilor Bucur S.A. 

 

Consiliul de Administraţia a hotărât măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii şi pentru creşterea 

rentabilităţii. In acest sens s-au  exploatat toate posibilităţile identificate pentru creşterea 

veniturilor societăţii şi diminuarea cheltuielilor.  

Se urmareste permanent creşterea calităţii serviciilor prestate catre clienţi, atragerea de noi clienti, 

care sa inchirieze spatii mari, astfel incât să se poată obţine lunar venituri care să asigure 

acoperirea cheltuielilor generate de această activitate. Se va acorda o deosebită atenţie pentru 
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realizarea planului de investiţii şi reparaţii, în scopul cresterii gradului de confort al chiriaşilor si 

fidelizarii acestora.  

Se are în vedere valorificarea eficientă a lichidităţilor societăţii prin depozite pe termen scurt, cu 

dobanda corespunzatoare. 

Consiliul de Administraţie al Societatii va analiza situaţia economică a societăţii, luând măsuri 

imediate pentru creşterea eficienţei activitatii societăţii.  

Pentru anul 2017 se doreste: 

  -    cresterea vanzarilor, inclusiv prin intrarea pe piata de retail, cu un alt gen de  produse 
alimentare,  care sa fie comercializate pe cat posibil sub  marca proprie ( private label ); 

-      implementarea unei strategii de marketing care sa promoveze produsele si compania 
si care sa se reflecte in mod  direct in cresterea cifrei de afaceri a societatii ;  

-       realizarea de  investitii care sa conduca la o mai buna exploatare a acestor imobile, 
creandu-se astfel si  premisele satisfacerii cerintelor actualilor chiriasi si mentinerii acestora in 
spatiile deja inchiriate cat si atragerea de noi chiriasi. 

-       schimbarea de destinatie a spatiilor, din spatii logistice in  spatii de retail, care sa aiba 
ca rezultat perceperea unei chirii mai avantajoase fata de cea practica in momentul de fata.  

Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii s-a întocmit pe baza balanţei de verificare a 

conturilor sintetice şi analitice, respectându-se normele metodologice cu privire la întocmirea 

acesteia.  

 

Situatiile financiare la 30.06.2017 nu au fost auditate. 

 

Evidenţa contabilă a fost condusă cu respectarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare şi a principiilor ei, a Codului Fiscal (Legea 227/2015) şi 

Ordinul 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare 

anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

    
    
PREŞEDINTE PREŞEDINTE PREŞEDINTE PREŞEDINTE ----    DIRECTOR GENERAL                                    DIRECTOR GENERAL                                    DIRECTOR GENERAL                                    DIRECTOR GENERAL                                        DIRECTOR ECONOMICDIRECTOR ECONOMICDIRECTOR ECONOMICDIRECTOR ECONOMIC    
SCRIPCARU CORNELIU CATALIN                                SCRIPCARU CORNELIU CATALIN                                SCRIPCARU CORNELIU CATALIN                                SCRIPCARU CORNELIU CATALIN                                                                STOIAN MIHAISTOIAN MIHAISTOIAN MIHAISTOIAN MIHAI 
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RAPORTUL ADMINISTRATORILOR BUCUR S.A.RAPORTUL ADMINISTRATORILOR BUCUR S.A.RAPORTUL ADMINISTRATORILOR BUCUR S.A.RAPORTUL ADMINISTRATORILOR BUCUR S.A.    

 
privind activitatea desfăşurată pe anul 2017 – semestrul I  

 

BUCUR S.A. este o persoană juridică română, de drept privat, cu sediul în str. Vişinilor, nr. 25, 

sector 2, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/392/1991, cod de înregistrare fiscală: 

RO 1584234. Are un capital social subscris şi vărsat în valoare de 8.327.559,40 lei, echivalentul 

a 83.275.594 acţiuni, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare.  

BUCUR S.A funcţionează ca o societate pe acţiuni, conform Legii 31/1990, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Societatea are încheiat contract de registru cu Depozitarul Central Bucuresti. 

La data de referinta 30.06.2017, acţionariatul societăţii are următoarea structură, conform 

structurii sintetice consolidate a acţionariatului, emisa de Depozitarul Central Bucureşti: 

 

AcţionariAcţionariAcţionariAcţionari    Nr. acţiuniNr. acţiuniNr. acţiuniNr. acţiuni    ValoareValoareValoareValoare    %%%% 

SIF MUNTENIA 56.608.888 5.660.888,80 67,98 

ALŢI ACŢIONARI  ( PERSOANE FIZICE ŞI 

JURIDICE) 
26.666.706 2.666.670,60 32,02 

TOTAL 83.275.594 8.327.559,40 100 

 

Acţiunile societăţii sunt tranzacţionate, in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare 

administrat de BVB ( AeRO ), Sectiunea Instrumente financiare listate pe ATS, Sectorul Titluri de 

Capital, Categoria Actiuni. 

Activitatea desfăşurată de Societate, este conformă cu actul constitutiv şi anume: 

- comerţ en gros cu mărfuri alimentare şi nealimentare, având ca parteneri de afaceri agenţi 

economici atât în Bucureşti, cât şi în ţară; 

- prestări de servicii (inchiriere, depozitare, manipulare) pentru producători şi importatori de 

mărfuri. 
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Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor la data de  30.06.2017 se prezintă astfel:   Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor la data de  30.06.2017 se prezintă astfel:   Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor la data de  30.06.2017 se prezintă astfel:   Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor la data de  30.06.2017 se prezintă astfel:                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                            - lei- 

 Nr. 
Crt.    

Sold la:Sold la:Sold la:Sold la: 

01.01.2017 30.06.2017 
AAAA    BBBB        2222 

A.A.A.A.    ACTIVE IMOBILIZATEACTIVE IMOBILIZATEACTIVE IMOBILIZATEACTIVE IMOBILIZATE    
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALEI. IMOBILIZĂRI NECORPORALEI. IMOBILIZĂRI NECORPORALEI. IMOBILIZĂRI NECORPORALE 

01 820 622 

    II. IMOBILIZĂRI CORPORALEII. IMOBILIZĂRI CORPORALEII. IMOBILIZĂRI CORPORALEII. IMOBILIZĂRI CORPORALE 02 104.031.700 103.815.135 

    III. IMOBILIZĂRI FINANCIAREIII. IMOBILIZĂRI FINANCIAREIII. IMOBILIZĂRI FINANCIAREIII. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 03 75.075 75.065 

 ACTIVE IMOBILIZATE ACTIVE IMOBILIZATE ACTIVE IMOBILIZATE ACTIVE IMOBILIZATE ––––    TOTALTOTALTOTALTOTAL 
(rd. 01 la 03) 

04    104.107.595104.107.595104.107.595104.107.595    103.890.822103.890.822103.890.822103.890.822    

B.B.B.B.    ACTIVE CIRCULANTEACTIVE CIRCULANTEACTIVE CIRCULANTEACTIVE CIRCULANTE    
I. STOCURII. STOCURII. STOCURII. STOCURI 

05 542.079 435.994 

    II. CREANŢEII. CREANŢEII. CREANŢEII. CREANŢE 06 1.837.662 2.058.971 

    III. INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURTIII. INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURTIII. INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURTIII. INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURT 07    396 385 

    IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCIIV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCIIV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCIIV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI 08 2.543.050 3.159.980 

 ACTIVE CIRCULANTE ACTIVE CIRCULANTE ACTIVE CIRCULANTE ACTIVE CIRCULANTE ––––    TOTALTOTALTOTALTOTAL 
(rd. 05 la 08) 

09    4.923.1874.923.1874.923.1874.923.187    5.655.3305.655.3305.655.3305.655.330    

C.C.C.C.    CHELTUIELI ÎN AVANSCHELTUIELI ÎN AVANSCHELTUIELI ÎN AVANSCHELTUIELI ÎN AVANS 10 91.456 94.481 

D.D.D.D.    DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTRDATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTRDATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTRDATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR----O O O O 
PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN ANPERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN ANPERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN ANPERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN 

11 924.065 1.058.053 

E.E.E.E.    ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV 
DATORII CURENTE NETEDATORII CURENTE NETEDATORII CURENTE NETEDATORII CURENTE NETE 

12 3.701.450 4.282.512 

F.F.F.F.    TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTETOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTETOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTETOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 
(rd. 04 + 12) 

13    107.809.045107.809.045107.809.045107.809.045    108.173.334108.173.334108.173.334108.173.334    

G.G.G.G.    DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTRDATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTRDATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTRDATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR----O O O O 
PERIOADĂ MAI MARE DE UN ANPERIOADĂ MAI MARE DE UN ANPERIOADĂ MAI MARE DE UN ANPERIOADĂ MAI MARE DE UN AN 

14 166.733 111.997 

H.H.H.H.    PROVIZIONE PENTRU RISCURI ŞI CHELTUIELIPROVIZIONE PENTRU RISCURI ŞI CHELTUIELIPROVIZIONE PENTRU RISCURI ŞI CHELTUIELIPROVIZIONE PENTRU RISCURI ŞI CHELTUIELI 15 2.792 0 

I.I.I.I.    VENITURI ÎN AVANS VENITURI ÎN AVANS VENITURI ÎN AVANS VENITURI ÎN AVANS (rd. 17 + 20), 
din care: 

16 422.726 440.957 

 - subvenţii pentru investiţii 17 37.370 35.483 

       Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an  18 3.772 3.772 

      Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un 
an 

19 33.598 31.711 

 - venituri înregistrate în avans 20 385.356 405.474 

       Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an 21 385.356 405.474 

       Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un 22 - - 
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an 

J.J.J.J.    CAPITAL ŞI REZERVECAPITAL ŞI REZERVECAPITAL ŞI REZERVECAPITAL ŞI REZERVE    
I.          CAPITAL I.          CAPITAL I.          CAPITAL I.          CAPITAL (rd. 24 la 26) 

din care: 

23    8.327.5598.327.5598.327.5598.327.559    8.327.5598.327.5598.327.5598.327.559    

 - capital subscris nevărsat 24 - - 

 - capital subscris vărsat 25 8.327.559 8.327.559 

 - patrimoniul regiei 26 - - 

 
J.J.J.J.    II.         PRIME DE CAPITALII.         PRIME DE CAPITALII.         PRIME DE CAPITALII.         PRIME DE CAPITAL 27 - - 

 III. REIII. REIII. REIII. REZERVE DIN REEVALUAREZERVE DIN REEVALUAREZERVE DIN REEVALUAREZERVE DIN REEVALUARE    

    

SOLD CSOLD CSOLD CSOLD C 28    96.488.05496.488.05496.488.05496.488.054 96.217.77096.217.77096.217.77096.217.770 

SOLD DSOLD DSOLD DSOLD D 29 - - 

 IV. REZERVEIV. REZERVEIV. REZERVEIV. REZERVE        30    899.081899.081899.081899.081 899.081899.081899.081899.081 

 
V. REZULTATUL REPORTATV. REZULTATUL REPORTATV. REZULTATUL REPORTATV. REZULTATUL REPORTAT    SOLD CSOLD CSOLD CSOLD C 31    1.581.7091.581.7091.581.7091.581.709 2.161.5122.161.5122.161.5122.161.512 

 SOLD DSOLD DSOLD DSOLD D 32    ---- ---- 

 
VI. REZULTATUL EXERCIŢIULUI VI. REZULTATUL EXERCIŢIULUI VI. REZULTATUL EXERCIŢIULUI VI. REZULTATUL EXERCIŢIULUI     

SOLD CSOLD CSOLD CSOLD C 33    325.810325.810325.810325.810 423.704423.704423.704423.704 

SOLD DSOLD DSOLD DSOLD D 34    ---- ----    
 Repartizarea profitului  35 16.291 - 

 CAPITALURI PROPRII CAPITALURI PROPRII CAPITALURI PROPRII CAPITALURI PROPRII ----    TOTALTOTALTOTALTOTAL 
(rd. 23+27+28-29+30+31-32+33-34-35) 

 
36    107.605.922107.605.922107.605.922107.605.922 108.029.626108.029.626108.029.626108.029.626

 

 Patrimoniul public  37 - - 

 Patrimoniu privat  38 - - 

 CAPITALURI CAPITALURI CAPITALURI CAPITALURI ----    TOTALTOTALTOTALTOTAL (rd. 36+37+38)  39    107.605.922107.605.922107.605.922107.605.922 108.029.6108.029.6108.029.6108.029.626262626 
                                                                                                 

Respectarea principiilor şi regulilor contabile, concomitent cu un control intern bine organizat 
furnizează o imagine fidelă asupra patrimoniului societăţii, contului de profit şi pierderi, 
modului de utilizare a resurselor de către societate precum şi cu privire la fondurile existente în 
vederea finanţării şi continuării activitaţii.  

 
Valoarea netă a imobilizărilor necorporale la data de 30.06.2017, determinată prin diminuarea 
valorii contabile cu totalul amortizării cumulate este de 622 lei. 

 
Imobilizările corporale sunt prezentate la valoarea reevaluată, mai puţin amortizarea cumulată. 
Valoarea netă la sfârşitul semestrului este in suma de 103.815.135 lei.  
 
Avansurile, investitiile imobiliare in curs de executie si imobilizările corporale în curs, in valoare 
de 1.140.880 lei cuprind contravaloarea studiului de fezabilitate privind dezvoltarea unui 
proiect imobiliar pe terenul BUCUR S.A., situat în Bucureşti, Bdul Timişoara 56 sector 6, 
contravaloarea unui studiu de fezabilitate pentru amenajarea unor panouri fotovoltaice pe 
acoperisul depozitului din Sos. Industriilor, nr.53, sector 3, in vederea producerii de energie 
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electrica regenerabila, lucrari pentru amenajarea si modernizarea spatiilor de inchiriere si 
avansuri pentru achizitionarea de mijloace fixe. 
La data de 31.12.2013 Societatea a constituit ajustari pentru deprecierea imobilizarilor 
corporale in curs – studiu de fezabilitate pentru dezvoltarea proiectului imobiliar in valoare de 
104.062 lei. In anul 2015 s-au constituit ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale in 
curs – studiu de fezabilitate pentru amenajarea unor panouri fotovoltaice pe acoperisul 
depozitului din Sos. Industriilor, nr. 53, sector 3, in vederea producerii de energie regenerabila, 
in valoare de 22.645 lei. 
 
Valoarea stocurilor a scazut comparativ cu cea de inceput de an, respectiv de la 542.079 lei, la 
435.994 lei.  
 
Creantele sunt evaluate la valoarea nominala din momentul angajarii, ele fiind la 30.06.2017 
de 2.058.971 lei, in crestere fata de cele de la inceputul anului. Pentru creantele incerte, 
Societatea a inregistrat ajustari pentru depreciere, in suma de 179.694 lei. In anul 2017, s-a 
reluat la venituri ajustarea pentru deprecierea creantelor in suma de 703 lei. 
 
In ceea ce priveste activele circulante remarcam o crestere de la 4.923.187 lei la inceputul 
anului, la 5.655.330 lei. 

 
În primul semestru al anului 2017, Societatea nu a creat provizioane aferente unor litigii pentru 

care există riscul nerecuperării. A fost reluat la venituri, provizionul constituit pentru 

nereciclarea deseurilor de ambalaje, in suma de 2.792 lei. 

 

Capitalul propriu a inregistrat o crestere comparativ cu inceputul anului, inregistrand la 

30.06.2017 o valoare de 108.029.626 lei. 

 
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERECONTUL DE PROFIT SI PIERDERECONTUL DE PROFIT SI PIERDERECONTUL DE PROFIT SI PIERDERE 

 - lei - 

INDICATORIINDICATORIINDICATORIINDICATORI    2015201520152015    

semestrul Isemestrul Isemestrul Isemestrul I 

2016201620162016    

semestrul Isemestrul Isemestrul Isemestrul I 

2017201720172017    

semestrul Isemestrul Isemestrul Isemestrul I 

Venituri exploatareVenituri exploatareVenituri exploatareVenituri exploatare, din care:    9.936.7229.936.7229.936.7229.936.722    10.900.96110.900.96110.900.96110.900.961    10.468.22210.468.22210.468.22210.468.222    

- venituri din vânzarea mărfurilor 7.605.689 7.903.531 7.118.777 

- venituri din productia vanduta 2.023.193 2.532.547 2.822.305 

- venituri aferente costului productiei in 
curs de executie 

- - - 

- alte venituri din exploatare 307.840 464.883 527.140 

Cheltuieli exploatareCheltuieli exploatareCheltuieli exploatareCheltuieli exploatare    9.908.3259.908.3259.908.3259.908.325    10.505.65910.505.65910.505.65910.505.659    10.055.12810.055.12810.055.12810.055.128    

Rezultat exploatarRezultat exploatarRezultat exploatarRezultat exploatareeee    28.39728.39728.39728.397    395.302395.302395.302395.302    413.094413.094413.094413.094    
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Rezultat financiarRezultat financiarRezultat financiarRezultat financiar    17.46617.46617.46617.466    17.89517.89517.89517.895    10.61010.61010.61010.610    

Rezultat brutRezultat brutRezultat brutRezultat brut    45.86345.86345.86345.863    413.197413.197413.197413.197    423.704423.704423.704423.704    

Impozit pe profitImpozit pe profitImpozit pe profitImpozit pe profit    ----    ----    ----    

Profit netProfit netProfit netProfit net    45.86345.86345.86345.863    413.197413.197413.197413.197    423.704423.704423.704423.704    

Pierdere Pierdere Pierdere Pierdere     ----    ----    ----    
 

Activitatea societatii la 30.06.2017, se inchide cu un profit contabil de 423.704 lei.    

Societatea a inregistrat  un profit financiar, în valoare de 10.610 lei, aferent unor venituri 

financiare in valoare de 13.773 lei si a unor cheltuieli financiare in valoare de 3.163 lei. 

Societatea nu a inregistrat cheltuieli si venituri extraordinare. 

 La data de 30.06.2017, Societatea deţine în stoc un numar de 1.710 actiuni in valoare de 1.710 

lei. Societatea detine si interese de participare in valoare de 1.046.260 lei reprezentand 100% 

din capitalul social al  S.C. Bucur Properties Development S.R.L., pentru care s-au constituit in 

anul 2014 ajustari in valoare de 1.000.000 lei. 

    Situaţia portofoliului de acţiuni la 30.06.2017 este următoarea: Situaţia portofoliului de acţiuni la 30.06.2017 este următoarea: Situaţia portofoliului de acţiuni la 30.06.2017 este următoarea: Situaţia portofoliului de acţiuni la 30.06.2017 este următoarea:     
    

Nr.cr

t 

Emitent Cantitate  Valoare bruta Ajustare Valoare neta 

1BANCA TRANSILVANIA - TLV 1.710 1.710 - 1.710

TOTALTOTALTOTALTOTAL 1.7101.7101.7101.710 1.7101.7101.7101.710 ---- 1.710

 
- Valoarea bruta reprezinta valoarea de achizitie, iar valoarea neta reprezinta valoarea actiunilor 
la data ultimei reevaluari, respectiv 31.12.2016. 
 
Soldurile si tranzacţiile cu entităţile afiliate   
Bucur S.A. a derulat in primul semestru al anului 2017, cu S.C. Bucur Properties S.R.L. 
urmatoarele tranzacţii: 
− Cumparari de servicii in valoare de 257.645 lei. 
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Evoluţia veniturilor  şi ponderea lor în total venituri: Evoluţia veniturilor  şi ponderea lor în total venituri: Evoluţia veniturilor  şi ponderea lor în total venituri: Evoluţia veniturilor  şi ponderea lor în total venituri:     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ----    lei lei lei lei ----    

VenituriVenituriVenituriVenituri    2016201620162016    
semestrul Isemestrul Isemestrul Isemestrul I    

Pondere in Pondere in Pondere in Pondere in 
total venituri total venituri total venituri total venituri 

%%%% 

2017201720172017    
semestrul Isemestrul Isemestrul Isemestrul I    

Pondere in Pondere in Pondere in Pondere in 
total total total total 

venituri %venituri %venituri %venituri % 
Venituri din exploatareVenituri din exploatareVenituri din exploatareVenituri din exploatare 
din care:    

10.900.96110.900.96110.900.96110.900.961    99,6599,6599,6599,65    10.468.22210.468.22210.468.22210.468.222    99999,879,879,879,87    

- venituri din vânzarea 
mărfurilor 

7.903.531 72,25 7.118.777 67,92 

- venituri din productia 
vanduta 

2.532.547 23,15 2.822.305 26,92 

- alte venituri 464.883 4,25 527.140 5,03 

Venituri financiareVenituri financiareVenituri financiareVenituri financiare    38.61138.61138.61138.611    0.350.350.350.35    13.77313.77313.77313.773    0,130,130,130,13    
Total venituri Total venituri Total venituri Total venituri     
    

10.939.57210.939.57210.939.57210.939.572    100100100100    10101010.481.995.481.995.481.995.481.995    100100100100    

 

Preponderent în cadrul veniturilor, sunt veniturile obtinute din vânzarea mărfurilor, în valoare 

de 7.118.777 lei, urmate de veniturile din productia vanduta, in valoare de 2.822.305 lei, 

obtinute din inchirierea bunurilor imobiliare proprii. 

Concomitent cu obţinerea de venituri se recunosc şi cheltuielile care au stat la baza lor. 

Cheltuielile se regăsesc în contul de profit şi pierdere când  s-a produs o diminuare de activ sau 

au crescut datoriile.  

Cheltuielile societăţii care apar în cursul activităţii se referă la costurile aferente vanzarilor, 

cheltuieli cu utilităţile, cheltuieli cu terţi, cheltuieli cu impozite şi taxe, cheltuieli de personal şi 

amortizare. 

 

Evoluţia cheltuielilor şi ponderea lor în total cheltuieli:Evoluţia cheltuielilor şi ponderea lor în total cheltuieli:Evoluţia cheltuielilor şi ponderea lor în total cheltuieli:Evoluţia cheltuielilor şi ponderea lor în total cheltuieli: 

                                                                                                                                                    - lei -                                                                                                                                                    

ChChChCheltuielieltuielieltuielieltuieli    2016201620162016    
semestrul Isemestrul Isemestrul Isemestrul I    

Pondere în Pondere în Pondere în Pondere în 
total cheltuieli total cheltuieli total cheltuieli total cheltuieli 

%%%% 

2017201720172017    
semestrul Isemestrul Isemestrul Isemestrul I    

Pondere în Pondere în Pondere în Pondere în 
total total total total 

cheltuieli %cheltuieli %cheltuieli %cheltuieli % 
Cheltuieli din Cheltuieli din Cheltuieli din Cheltuieli din 
exploatareexploatareexploatareexploatare 
 din care:    

10.505.65910.505.65910.505.65910.505.659    99,8099,8099,8099,80    10.055.12810.055.12810.055.12810.055.128    99,9799,9799,9799,97    

- cheltuieli cu mărfuri 7.141.217 67,84 6.689.959 66,51 
- cheltuieli cu personalul 1.392.157 13,22 1.145.144 11,39 
- cheltuieli cu bunuri şi 1.171.978 11,13 1.266.708 12,59 
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servicii 
- cheltuieli cu materialele 90.160 0,86 112.650 1,12 
-cheltuieli cu amortizarea 538.263 5,11 673.415 6,69 
- cheltuieli cu impozite şi 
taxe 

166.010 1,58 168.698 1,68 

- cheltuieli diverse 5874 0,06 -1446 -0,01 
Cheltuieli financiareCheltuieli financiareCheltuieli financiareCheltuieli financiare    20.71620.71620.71620.716    0,200,200,200,20    3.1633.1633.1633.163    0,030,030,030,03    
Total cheltuieliTotal cheltuieliTotal cheltuieliTotal cheltuieli    
    

10.526.37510.526.37510.526.37510.526.375    100100100100    10.058.29110.058.29110.058.29110.058.291    100100100100    

 

Preponderente în cadrul cheltuielilor sunt cheltuielile cu mărfurile, în valoare de 6.689.959 lei, 

care sunt în scadere pe fondul scaderii cifrei de afaceri din activitatea de comert. 

Societatea este preocupată de căutarea de noi parteneri în vederea eficientizării activităţii. 
 
Societatea si-a desfasurat activitatea cu un numar mediu de 39 salariati, pentru care s-au 
inregistrat cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala in valoare de 208.837  lei si cheltuieli cu 
salarii in suma de 896.549 lei. 
Angajatii permanenti au beneficiat de drepturi salariale conexe-tichete de masa in valoare de 

39.758 lei. 

 

Litigiile aflate pe rolul instanţelor de judecată în care Societatea este implicată constau în: litigii 

civile şi comerciale şi dosare aflate în executare. 

 

Ţinând cont de cuantumul veniturilor şi cheltuielilor aprobate prin BVC – 2017, situaţia se 

prezintă astfel: 

 

Bugetul de venituri si cheltuieliBugetul de venituri si cheltuieliBugetul de venituri si cheltuieliBugetul de venituri si cheltuieli                                                                                                                               

                                                                                                                                        ----        lei lei lei lei ----       

IndicatoriIndicatoriIndicatoriIndicatori    
Aprobat BVC Aprobat BVC Aprobat BVC Aprobat BVC     

2017201720172017----    semestrul I semestrul I semestrul I semestrul I     
Realizat BVCRealizat BVCRealizat BVCRealizat BVC    

2017201720172017----    semestrul Isemestrul Isemestrul Isemestrul I    
%%%% 

1. Venituri totale:1. Venituri totale:1. Venituri totale:1. Venituri totale:    10.028.02610.028.02610.028.02610.028.026    10.481.99510.481.99510.481.99510.481.995    104.53104.53104.53104.53    
A. Venituri din exploatare: 10.019.466 10.468.222 104,48 
B. Venituri financiare: 8.560 13.773 160,90 
2. Cheltuieli totale:2. Cheltuieli totale:2. Cheltuieli totale:2. Cheltuieli totale:    10.020.88110.020.88110.020.88110.020.881    10.058.29110.058.29110.058.29110.058.291    100,37100,37100,37100,37    
A. Cheltuieli de exploatare 10.012.981 10.055.128 100,42 
B. Cheltuieli financiare 7.900 3.163 40,04 
3. Profit brut3. Profit brut3. Profit brut3. Profit brut    7.1457.1457.1457.145    423.704423.704423.704423.704    5.930,085.930,085.930,085.930,08    
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4. Impozit profit4. Impozit profit4. Impozit profit4. Impozit profit    ----    ----    ----    
5555. Profit net . Profit net . Profit net . Profit net     7.1457.1457.1457.145    423.704423.704423.704423.704    5.930,085.930,085.930,085.930,08    
Pierdere Pierdere Pierdere Pierdere     ----    ----    ----    

Activitatea societatii la 30.06.2017, se inchide cu un profit contabil in valoare de 423.704 lei. 

Veniturile din exploatare au crescut, ca urmare a cresterii gradului de ocupare a depozitelor.  

Veniturile financiare provin din depozite pe termen scurt la banci. 

Preponderente in cadrul cheltuielilor sunt cheltuielile cu marfurile. 

Cheltuielile financiare provin din diferentele de curs valutar, ca urmare a dezvoltarii 

portofoliului de produse comercializate (praline, cafea, seminte) din zona UE. 

 

 Analiza principalilor indicatori economico Analiza principalilor indicatori economico Analiza principalilor indicatori economico Analiza principalilor indicatori economico ––––    financiarifinanciarifinanciarifinanciari    

Nr. Nr. Nr. Nr. 
crt.crt.crt.crt.    

Denumire indicatoriDenumire indicatoriDenumire indicatoriDenumire indicatori    2016201620162016----sem Isem Isem Isem I 2017201720172017----sem Isem Isem Isem I 

1.1.1.1.    INDICATORI DE LICHIDITATE:INDICATORI DE LICHIDITATE:INDICATORI DE LICHIDITATE:INDICATORI DE LICHIDITATE:   
a) Indicatorul lichidităţii curente 5,63 5,34 
b) Indicatorul lichidităţii imediate 4,65 4,93 

2.2.2.2.    INDICATORI DE RISC:INDICATORI DE RISC:INDICATORI DE RISC:INDICATORI DE RISC:            
a) Indicatorul gradului de îndatorare - - 
b) Indicatorul privind acoperirea dobânzilor - - 

3.3.3.3.    INDICATORI DE ACTIVITATE:INDICATORI DE ACTIVITATE:INDICATORI DE ACTIVITATE:INDICATORI DE ACTIVITATE:   
a) Viteza de rotaţie a stocurilor - zile 20,47 13,07 
b) Viteza de rotaţie a debitelor – clienţi - zile 46,39 30,47 
c) Viteza de rotaţie a creditelor – furnizori - zile 33,08 10,71 
d) Viteza de rotaţie a activelor imobilizate 0,10 0,09 
e) Viteza de rotaţie a activelor totale 0,10 0,09 
f) Productivitatea muncii – lei/om 196.907 254.899 

4.4.4.4.    INDICATORI DE PROFITABILITATE:INDICATORI DE PROFITABILITATE:INDICATORI DE PROFITABILITATE:INDICATORI DE PROFITABILITATE:   
a) Rata profitului net - % 3,96 4,26 
b) Rata rentabilităţii economice - % 0,38 0,38 
c) Rata rentabilităţii exploatării - % 3,79 4,15 
d) Rata rentabilităţii capitalului social - % 4,96 5,09 

 
Valoarea mare a indicatorului lichiditatii curente – 5,34 indica faptul ca societatea detine active 
curente, care-i pot asigura cu usurinta acoperirea datoriilor curente. 
 
Societatea nu are contractate imprumuturi si ca urmare, nu prezinta risc din acest punct de 
vedere, valoarea acestui indicator fiind zero. 
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Viteza de rotatie a stocurilor s-a modificat, de la 20,47 zile la data de 30.06.2016 la 13,07 zile la 

30.06.2017, ceea ce implica costuri de stocare si finantare a stocului in scadere. 

Viteza de rotaţie a debitelor-clienţi s-a modificat, de la 46,39 zile la data de 30.06.2016, la 30,47 

zile la data de 30.06.2017. 

Viteza de rotaţie a creditelor-furnizori aproximeaza numarul de zile de creditare pe care 

entitatea il obtine de la furnizorii sai, valoarea acesteia fiind la 30.06.2017 de 10,71 zile. 

Viteza de rotaţie a activelor evaluează eficienţa managementului activelor, prin examinarea 

valorii cifrei de afaceri, generate de o anumita cantitate de active. Valoarea indicatorului este 

mai buna cu cat aceasta valoare este mai mare, la data de 30.06.2017 aceasta fiind de 0,09. 

Productivitatea muncii a crescut de la 196.907 lei/om la data de 30.06.2016, la 254.899 lei/om 
la data de 30.06.2017. 

 
Valoarea calculata a titlurilor emise de Societate in baza activului net contabil este de 1,299 

lei/acţiune. 

 
Expunerea entitatii la riscuriExpunerea entitatii la riscuriExpunerea entitatii la riscuriExpunerea entitatii la riscuri    

    

Riscul de credit este riscul ca una dintre partile instrumentelor financiare sa nu execute 

obligatia asumata, cauzand celeilalte parti o pierdere financiara. 

Instrumentele financiare ce ar putea expune societatea concentrarii riscului de credit, constau 

in principal in creante clienti. 

Conducerea societatii considera ca a exclus valoarea expunerii la riscul de credit, prin 

implementarea unei politici stricte de credit comercial. 

Economia romaneasca, este in proces de dezvoltare si exista un grad de nesiguranta in ceea ce 

priveste evolutia mediului politic si de afaceri. 

Datorita acestor motive, nu este posibil sa se estimeze ce modificari vor avea loc in Romania in 

aceste directii si ce efecte vor avea acestea asupra pozitiei financiare, rezultatelor exploatarii si 

fluxurilor de trezorerie ale societatii. 

Riscul de lichiditate, este riscul ca o entitate sa intalneasca dificultati in procurarea fondurilor 

necesare, pentru indeplinirea angajamentelor aferente instrumentelor financiare. 
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Societatea noastra a creat o baza corespunzatoare de gestionare a riscului privind lichiditatile, 

pentru a raspunde cerintelor de finantare ale societatii pe termen scurt, mediu si lung. Pentru a 

preintampina riscul de lichiditate, societatea dispune de disponibilitati bancare si depozite 

bancare pe termen scurt, suficiente pentru a-si indeplini obligatiile pe masura ce acestea devin 

scadente. 

Riscul ratei dobanzii la fluxul de numerar, reprezinta ca valoarea unui instrument financiar sa 

fluctueze, ca urmare a variatiei ratelor dobanzii de pe piata. 

Societatea nu are credite angajate si nu este expusa riscului ratei dobanzii. 

Riscul fiscal 

Legislatia fiscala romaneasca prevede norme detaliate si complexe si a suferit diverse 

modificari in ultimii ani. Interpretarea textului de lege si implementarea practica a procedurilor 

fiscale poate varia si exista un risc ca anumite transactii sa fie diferit interpretate de autoritatile 

fiscale si de catre Societate. 

Guvernul roman are un numar de agentii care sunt autorizate sa efectueze controale fiscale ale 

companiilor care opereaza in Romania. Aceste verificari sunt similare ca natura cu verificarile 

efectuate de autoritatile fiscale din numeroase tari dar se pot extinde si asupra anumitor 

aspecte legale aplicabile. Este posibil ca Societatea sa fie supusa anumitor controale fiscale 

urmare a modificarilor legislative periodice. 

Legislatia fiscala din Romania include "valoarea de piata ", in conformitate cu care tranzactiile 

cu partile afiliate ar trebui sa fie efectuate la valoarea de piata . Contribuabilii locali care 

efectueaza tranzactii cu partile afiliate trebuie sa pregateasca si sa puna la dispozitia 

autoritatilor fiscale romane , la cererea acestora , dosarul de documentare a preturilor de 

transfer in termenul acordat de catre autoritatile. 

Netransmiterea fisierelor cu documentatia preturilor de transfer, de stabilire a preturilor sau 

prezentarea unui dosar incomplet poate duce la aplicarea unor sanctiuni pentru nerespectare. 

Cu toate acestea, indiferent de continutul dosarului preturilor de transfer, autoritatile fiscale pot 

avea interpretari diferite asupra tranzactiilor si circumstante decat conducerea firmei si, prin 

urmare, pot impune obligatii fiscale suplimentare rezultate in urma ajustarilor preturilor de 

transfer ( materializate in cresterea veniturilor , reducerea cheltuielilor deductibile ceea ce duce 

la o crestere in baza de calcul corporative taxe ). 
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Managementul companiei considera ca aceasta nu va suferi pierderi in cazul unui control fiscal 

pentru verificarea preturilor de transfer. Cu toate acestea, impactul diferitelor interpretari ale 

autoritatilor fiscale nu poate fi estimat in mod fiabil. Acest lucru poate fi un material in pozitia 

financiara si / sau a operatiunilor Companiei. 

 

In sedinta Consiliului de Administratie din data de 08.06.2017, s-a luat act de demisia doamnei 

Uta Vasilica din functia de administrator – membru Consiliu de Administratie al Bucur S.A., 

conform notificarii inregistrata sub numarul 1450 din data de 29.05.2017, cu efect din data de 

01.06.2017. S-a decis  numirea domnului Mihailov Sergiu ca Administrator provizoriu in 

Consiliul de Administratie al Bucur S.A., conform articolului 137 alineatul 2 din Legea 

societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la 

intrunirea primei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor Bucur S.A. 

 

Consiliul de Administraţia a hotărât măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii şi pentru creşterea 

rentabilităţii. In acest sens s-au  exploatat toate posibilităţile identificate pentru creşterea 

veniturilor societăţii şi diminuarea cheltuielilor.  

Se urmareste permanent creşterea calităţii serviciilor prestate catre clienţi, atragerea de noi 

clienti, care sa inchirieze spatii mari, astfel incât să se poată obţine lunar venituri care să asigure 

acoperirea cheltuielilor generate de această activitate. Se va acorda o deosebită atenţie pentru 

realizarea planului de investiţii şi reparaţii, în scopul cresterii gradului de confort al chiriaşilor si 

fidelizarii acestora.  

Se are în vedere valorificarea eficientă a lichidităţilor societăţii prin depozite pe termen scurt, cu 

dobanda corespunzatoare. 

Consiliul de Administraţie al Societatii va analiza situaţia economică a societăţii, luând măsuri 

imediate pentru creşterea eficienţei activitatii societăţii.  

Pentru anul 2017 se doreste: 

  -    cresterea vanzarilor, inclusiv prin intrarea pe piata de retail, cu un alt gen de  produse 
alimentare,  care sa fie comercializate pe cat posibil sub  marca proprie ( private label ); 

-      implementarea unei strategii de marketing care sa promoveze produsele si 
compania si care sa se reflecte in mod  direct in cresterea cifrei de afaceri a societatii ;  
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-       realizarea de  investitii care sa conduca la o mai buna exploatare a acestor imobile, 
creandu-se astfel si  premisele satisfacerii cerintelor actualilor chiriasi si mentinerii acestora in 
spatiile deja inchiriate cat si atragerea de noi chiriasi. 

-       schimbarea de destinatie a spatiilor, din spatii logistice in  spatii de retail, care sa 
aiba ca rezultat perceperea unei chirii mai avantajoase fata de cea practica in momentul de 
fata.  

  

Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii s-a întocmit pe baza balanţei de verificare a 

conturilor sintetice şi analitice, respectându-se normele metodologice cu privire la întocmirea 

acesteia.  

 

Situatiile financiare la 30.06.2017 nu au fost auditate. 

 

Evidenţa contabilă a fost condusă cu respectarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare şi a principiilor ei, a Codului Fiscal (Legea 227/2015) şi 

Ordinul 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare 

anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

 

                                                                         CONSILIUL DE ADMINISTRATIE, 

 

                                                             Scripcaru Corneliu -  Catalin - Presedinte 

                                                             Mihailov Sergiu                          - Membru 

                                                                                  Blindu Emilia – Iulia                  - Membru 
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SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII

la data de  30.06.2017Cod 10 - lei -

Denumirea elementului Nr.  Sold la:

F10 - pag. 1

rd.

01.01.2017 30.06.2017

A B 1 2

A.  ACTIVE IMOBILIZATE

 I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)      01 820 622

 II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231
+235+4093-281-291-2931-2935)

02 104.031.700 103.815.135

 III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296* )     03 75.075 75.065

       ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) 04 104.107.595 103.890.822

B. ACTIVE CIRCULANTE 

 I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345
+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 
391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)

05 542.079 435.994

 II.CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an 
trebuie prezentate separat pentru fiecare element)    
(ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din 
ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662
+473** - 491 - 495 - 496+5187)

06 1.837.662 2.058.971

III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT 
(ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598) 

07 396 385

 IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)     08 2.543.050 3.159.980

      ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) 09 4.923.187 5.655.330

  C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)   10 91.456 94.481

    Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*) 11 91.456 94.481

    Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*) 12 0 0

  D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN 
AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423
+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 
447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186
+519)        

13 924.065 1.058.053

  E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26) 14 3.701.450 4.282.512

  F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14) 15 107.809.045 108.173.334

 G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN 
AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423
+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 
447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519) 

16 166.733 111.997

 H. PROVIZIOANE (ct. 151)      17 2.792 0

 I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28) 18 422.726 440.957

     1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475), (rd.20+21) 19 37.370 35.483

         Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*) 20 3.772 3.772

         Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*) 21 33.598 31.711

    2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)  (rd.23+24) 22 385.356 405.474

         Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) 23 385.356 405.474

         Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) 24 0 0

    3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) 
        (rd.26+27)

25 0 0



F10 - pag. 2

         Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*) 26 0 0

         Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*) 27 0 0

    Fondul comercial negativ (ct.2075) 28 0 0

 J. CAPITAL ŞI REZERVE 

      I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34) 29 8.327.559 8.327.559

        1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 30 8.327.559 8.327.559

        2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 31 0 0

        3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 32 0 0

        4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 33 0 0

        5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) 34 0 0

     II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 35 0 0

     III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 36 96.488.054 96.217.770

     IV. REZERVE (ct.106) 37 899.081 899.081

     Acţiuni proprii (ct. 109) 38 0 0

    Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 39 0 0

    Pierderi legate de instrumentele  de capitaluri proprii (ct. 149) 40 0 0

    V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)                             SOLD C (ct. 117) 41 1.581.709 2.161.512

                                                                                                                          SOLD D (ct. 117) 42 0 0

     VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE

                                                                                                                          SOLD C (ct. 121) 43 325.810 423.704

                                                                                                                          SOLD D (ct. 121) 44 0 0

      Repartizarea profitului (ct. 129)    45 16.291 0

     CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45) 46 107.605.922 108.029.626

     Patrimoniul public (ct. 1016) 47 0 0

     Patrimoniul privat (ct. 1017) 48 0 0

     CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18) 49 107.605.922 108.029.626

Suma de control F10 : 1329941116 / 1572024764

      *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. 
    **) Solduri debitoare ale conturilor respective. 
   ***) Solduri creditoare ale conturilor respective. 
    Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 267 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor 
contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

  Numele si prenumele

SCRIPCARU CORNELIU CATALIN

  Numele si prenumele

STOIAN MIHAI

   Semnătura _________________________________ 

   Semnătura _________________________________ 

  Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

  Nr.de inregistrare in organismul profesional:
Formular 
VALIDAT



CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de  30.06.2017

Cod 20 - lei -

F20 - pag. 1

Denumirea indicatorilor Nr.  

Realizari aferente perioadei de 
raportare

rd.

01.01.2016- 
30.06.2016

01.01.2017- 
30.06.2017

A B 1 2

  1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) 01 10.436.078 9.941.082

      Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02 2.532.547 2.822.305

      Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03 7.919.831 7.136.766

       Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04 16.300 17.989

      Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care 
mai au in derulare contracte de leasing  (ct.766* ) 

05 0 0

       Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)  06 0 0

   2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie  (ct.711+712)

           Sold C 07 0 0

           Sold D 08 0 0

  3.  Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale  (ct.721+ 722) 09 0 0

  4.  Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) 10 0 0

  5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725) 11 0 0

  6.  Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +  

       7417 + 7419) 
12 0 0

  7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) 13 464.883 527.140

      -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) 14 0 0

      -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584) 15 1.886 1.886

  VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)       16 10.900.961 10.468.222

  8. a)  Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)                17 74.365 77.290

       Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)     18 15.795 35.360

       b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605) 19 456.708 487.477

       c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 20 7.169.595 6.735.081

       Reduceri comerciale primite (ct. 609) 21 28.378 45.122

 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) 22 1.392.157 1.145.144

     a) Salarii şi indemnizaţii  (ct.641+642+643+644) 23 1.135.446 936.307

     b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645) 24 256.711 208.837

 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 26 - 27) 25 538.263 673.415

      a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817) 26 538.263 673.415

      a.2) Venituri (ct.7813) 27 0 0

      b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)        28 -695 -703
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       b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 29 45.879 0

       b.2) Venituri (ct.754+7814) 30 46.574 703

  11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38) 31 894.027 949.978

    11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe 
              (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)    

32 715.270 779.231

    11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate;  
              cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte 
              normative speciale(ct. 635 +6586*)

33 166.010 168.698

    11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652) 34 0 0

    11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) 35 0 0

    11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587) 36 0 0

    11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588) 37 12.747 2.049

    Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul 
general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

38 0 0

     Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)                      39 -6.178 -2.792

          - Cheltuieli (ct.6812) 40 0 0

          - Venituri (ct.7812) 41 6.178 2.792

CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39) 42 10.505.659 10.055.128

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

           - Profit (rd. 16 - 42) 43 395.302 413.094

            - Pierdere (rd. 42 - 16) 44 0 0

 12.  Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) 45 0 0

            - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 46 0 0

 13.  Venituri din dobânzi (ct. 766*) 47 18.198 13.091

            - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 48 0 0

 14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) 49 0 0

 15.   Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) 50 20.413 682

            - din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615) 51 0 0

 VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50) 52 38.611 13.773

 16.  Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare 
deţinute ca active circulante (rd. 54 - 55)

53 -70.746 0

             - Cheltuieli  (ct.686) 54 0 0

             - Venituri (ct.786) 55 70.746 0

 17.  Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*) 56 0 0

            - din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate             57 0 0

 Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 58 91.462 3.163

 CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58) 59 20.716 3.163

  PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

              - Profit (rd. 52 - 59) 60 17.895 10.610

              - Pierdere (rd. 59 - 52) 61 0 0
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 VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) 62 10.939.572 10.481.995

 CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) 63 10.526.375 10.058.291

 18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

              - Profit (rd. 62 - 63) 64 413.197 423.704

               - Pierdere (rd. 63 - 62) 65 0 0

 19.  Impozitul pe profit (ct.691) 66 0 0

 20.  Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 67 0 0

 21.  PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:

                - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)        68 413.197 423.704

                - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64) 69 0 0

  Suma de control F20 : 154891768 / 1572024764

    *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. 
        La rândul 23 - se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 
„Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”. 
      La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale” se evidențiază 
cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

  Numele si prenumele

SCRIPCARU CORNELIU CATALIN

  Numele si prenumele

STOIAN MIHAI

  Nr.de inregistrare in organismul profesional:

  Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular 
VALIDAT

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

   Semnătura _________________________________ 

   Semnătura _________________________________ 
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la data de  30.06.2017

  I. Date privind rezultatul inregistrat
Nr.  
rd.

Nr.unitati Sume

A B 1 2

 Unitaţi care au inregistrat profit 01 1 423.704

 Unitaţi care au inregistrat pierdere 02

 Unitaţi care nu au inregistrat nici profit nici pierdere 03 0

  II  Date privind platile restante
Nr.  
rd.

Total,  
din care:

Pentru 
activitatea 

curenta

Pentru 
activitatea de 

investitii

A B 1=2+3 2 3

  Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 18) 04 43.925 43.925 0

  Furnizori restanţi – total (rd. 06 la 08) 05 43.925 43.925 0

      - peste 30 de zile 06 0 0 0

      - peste 90 de zile 07 43.925 43.925 0

      - peste 1 an 08 0 0 0

  Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total
(rd.10 la 14)

09 0 0 0

     - contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de 
angajatori, salariati si alte persoane asimilate 

10 0 0 0

     - contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate  11 0 0 0

     - contribuţia pentru pensia suplimentară 12 0 0 0

     - contributii pentru  bugetul asigurarilor pentru somaj 13 0 0 0

     - alte datorii sociale 14 0 0 0

  Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte 
fonduri 

15 0 0 0

  Obligatii restante fata de alti creditori 16 0 0 0

  Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat  17 0 0 0

  Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale 18 0 0 0

 III. Numar mediu de salariati
Nr. 
rd.

30.06.2016 30.06.2017

A B 1 2

  Numar mediu de salariati 19 53 39

  Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, 
respectiv la data de 30 iunie

20 59 42

 IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare,  
        subvenţii   încasate şi creanţe restante

Nr.  
rd.

Sume (lei)

A B 1

Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, 
primite în concesiune, din care:

21 0

   - redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 22 0

Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat 23 0

Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat 24 0

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) 25 0

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 26 0
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  - impozitul datorat la bugetul de stat 27 0

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale 
Uniunii Europene, din care:

28 0

  - impozitul datorat la bugetul de stat 29 0

Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 30 0

                   - subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 31 0

                   - subvenţii aferente veniturilor, din care: 32 0

                                  - subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *) 33 0

Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale 
şi/sau în actele normative în vigoare, din care:

34 937.892

                   - creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat 35 6.765

                   - creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 36 931.127

 V. Tichete de masa
Nr.  
rd.

Sume (lei)

A B 1

  Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor 37 39.758

 VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de  
   cercetare - dezvoltare **)

Nr. 
rd.

30.06.2016 30.06.2017

A B 1 2

  Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (38=39=42): 38 0 0

  - dupa surse de finantare (rd. 40+41) 39 0 0

         - din fonduri publice 40 0 0

         - din fonduri private 41 0 0

  - dupa natura cheltuielilor  (rd. 43+44) 42 0 0

         - cheltuieli curente 43 0 0

         - cheltuieli de capital 44 0 0

 VII.  Cheltuieli de inovare ***)
Nr. 
rd.

30.06.2016 30.06.2017

A B 1 2

  Cheltuieli de inovare 45 0 0

VIII. Alte informaţii     
Nr. 
rd.

30.06.2016 30.06.2017

A B 1 2

  Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale   
(ct. 4094)

46 0 0

  Avansuri acordate pentru imobilizări corporale  (ct. 4093) 47 1.324.337 572.046

  Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)   48 1.011.108 1.075.065

        Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de 
participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume 
brute (rd. 50 la 53)   

49 1.008.347 1.047.970

         - acţiuni necotate emise de rezidenti 50 8.347 1.710

         - părţi sociale emise de rezidenti 51 1.000.000 1.046.260

          - actiuni si parti sociale emise de nerezidenti 52 0 0

          - obligatiuni emise de nerezidenti 53 0 0

     Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)   54 2.761 27.095

          - creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror 
decontare se face in functie de cursul unei valute  
 (din ct. 267)

55 2.761 27.095

          - creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) 56 0 0
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Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri 
de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate 
furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute  
(ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418),  din care:

57 1.420.046 1.946.108

          - creanțe comerciale în relatia cu nerezidenții, avansuri 
pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru 
prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte 
conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din 
ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

58 35.112 31.630

Creanţe neîncasate la termenul stabilit  

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)
59 586.545 937.892

Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate 
 (ct. 425 + 4282)      

60 0 0

 Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi 
bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 
4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)

61 18.697 29.333

         - creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale 
(ct.431+437+4382)

62 13.012 24.941

        - creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441
+4424+4428+444+446)

63 5.685 4.392

         - subventii de incasat(ct.445) 64 0 0

         - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate 
(ct.447)

65 0 0

         - alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) 66 0 0

Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451) 67 0 0

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi 

bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 

431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 

4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 

446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

68 13.012 24.941

 Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 
473),  (rd.70 la 72) 

69 80.664 372.234

       - decontari privind interesele de participare ,decontari 
cu actionarii/ asociatii  privind  capitalul ,decontari din 
operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)

70 0 0

       - alte creante in legatura cu persoanele fizice si 
persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu 
institutiile publice (institutiile statului) 
             (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

71 80.664 372.234

  - sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' 
reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit 
legii şi nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)

72 0 0

  Dobânzi de încasat (ct. 5187)  , din care:    73 28.419 16.397

            - de la nerezidenti 74 0 0

 Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor  

economici ****)
75 0 0

  Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 
506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80) 

76 383 385

         - acţiuni necotate emise de rezidenti 77 0 0

         - părţi sociale emise de rezidenti 78 0 0

         - actiuni emise de nerezidenti 79 0 0

        - obligatiuni emise de nerezidenti 80 383 385

 Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)         81 0 0

 Casa în lei şi în valută (rd.83+84 ) 82 18.586 5.141

          - în lei (ct. 5311) 83 18.586 5.141
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          - în valută (ct. 5314) 84 0 0

 Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd.86+88) 85 2.645.852 2.285.279

        - în lei (ct. 5121), din care: 86 2.644.387 2.283.754

            - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 87 0 0

        - în valută (ct. 5124), din care: 88 1.465 1.525

          - conturi curente în valută deschise la bănci  
               nerezidente

89 0 0

 Alte conturi curente la bănci şi acreditive, (rd.91+92) 90 720.634 859.276

           - sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori 
de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)        

91 720.634 859.276

           - sume în curs de decontare şi acreditive în valută 
(din ct. 5125 + 5414)

92 0 0

Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114
+115+118+124)

93 1.515.575 1.575.524

 Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194
+5195), (rd .95+96) 

94 0 0

                - în lei 95 0 0

                - în valută 96 0 0

 Credite bancare externe pe termen lung  (ct. 1623 + 1624 
+ 1625 ) (rd.98+99) 

97 0 0

                  - în lei 98 0 0

                  - în valută   99 0 0

 Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 
1626 + din ct. 1682)

100 0 0

 Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166  + 1685 + 
1686 + 1687) (rd. 102+103)

101 0 0

                   - în lei si exprimate in lei, a caror decontare se 
face in functie de cursul  unei valute 

102 0 0

                   - în valută 103 0 0

 Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care: 104 238.343 362.812

                  - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 105 0 0

 Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte 
conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 
+ 408 + 419),  din care:

106 611.434 571.151

         - datorii comerciale în relatia cu nerezidenții, avansuri 
primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în 
sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 
405 + din ct. 408 + din ct. 419) 

107 0 0

Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 
421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

108 93.384 71.105

  Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi 
bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 
4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)

109 179.753 164.902

               - datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale 
(ct.431+437+4381)

110 85.518 59.617

               - datorii fiscale in legatura cu bugetul statului
(ct.441+4423+4428+444+446)

111 94.235 105.285

               - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate 
(ct.447)

112 0 0

               - alte datorii in legatura cu bugetul statului 
(ct.4481)

113 0 0

Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451) 114 0 0

Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care: 115 0 0



F30 - pag.5

     - sume datorate actionarilor / asociatilor PF 116 0 0

     - sume datorate actionarilor / asociatilor PJ 117 0 0

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 
462 + 472 + 473 + 478 + 509)    (rd.119 la 123)

118 392.661 405.554

                 -decontari privind interesele de participare , 
decontari cu actionarii /asociatii privind  capitalul, 
decontari din operatii in participatie  
      (ct.453+456+457+4581)

119 0 0

                 -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si 
persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu 
institutiile publice (institutiile statului ) 2) 
                  (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)

120 392.661 405.554

                - subventii nereluate la venituri (din ct. 472) 121 0 0

                - varsaminte de efectuat pentru imobilizari 
financiare si investitii pe termen  scurt  (ct.269+509)

122 0 0

                        - venituri în avans aferente activelor primite prin 

transfer de la clienţi (ct. 478)
123 0 0

 Dobânzi de plătit (ct. 5186) 124 0 0

 Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii 

economici ****)
125 0 0

  Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: 126 8.327.559 8.327.559

           - acţiuni cotate 3) 127 8.327.559 8.327.559

           - acţiuni necotate 4) 128 0 0

           - părţi sociale 129 0 0

           - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) 130 0 0

 Brevete si licente (din ct.205) 131 15.268 15.268

 IX. Informatii privind cheltuielile cu 
colaboratorii  

Nr. 
rd.

30.06.2016 30.06.2017

A B 1 2

   Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 132 0 0

 X. Informaţii privind bunurile din domeniul 
public al statului

Nr. 
rd.

30.06.2016 30.06.2017

A B 1 2

 Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate 
în administrare

133 0 0

 Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate 
în concesiune

134 0 0

 Valoarea bunurilor din domeniul public al statului 
închiriate

135 0 0

XI. Informaţii privind bunurile din 
proprietatea privată a statului supuse 
inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr. 
rd.

30.06.2016 30.06.2017

A B 1 2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 5) 136 0 0
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 XII. Capital social vărsat 
Nr. 
rd.

30.06.2016 30.06.2017

Suma (lei) % 6) Suma (lei) % 6)

A B Col.1 Col.2 Col.3 Col.4

  Capital social vărsat (ct. 1012) 6),  
    (rd. 138 +141+145 la 148)

137 8.327.559 X 8.327.559 X

  - deţinut de instituţii publice, (rd. 139+140) 138 0   0,00 0   0,00

       - deţinut de instituţii publice de subordonare centrală 139 0   0,00 0   0,00

       - deţinut de instituţii publice de subordonare locală 140 0   0,00 0   0,00

  - deţinut de societăţile cu capital de stat, 
din care: 

141 0   0,00 0   0,00

       - cu capital integral de stat 142 0   0,00 0   0,00

       - cu capital majoritar de stat 143 0   0,00 0   0,00

       - cu capital minoritar de stat 144 0   0,00 0   0,00

  - deţinut de regii autonome 145 0   0,00 0   0,00

  - deţinut de societăţi cu capital privat 146 6.102.497  73,28 6.102.497  73,28

  - deţinut de persoane fizice 147 2.225.062  26,72 2.225.062  26,72

  - deţinut de alte entităţi 148 0   0,00 0   0,00

XIII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)
Nr. 
rd.

Sume  (lei)

A B 30.06.2016 30.06.2017

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din 
care:

149 0 0

     - creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 150 0 0

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice  (la cost de achiziţie), din care: 151 0 0

     - creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 152 0 0

XIV. Venituri obţinute din activităţi  agricole ******)  Nr. 
rd.

Sume  (lei)

A B 30.06.2016 30.06.2017

Venituri obţinute din activităţi agricole 153 0 0



Suma de control F30 : 87191880 / 1572024764
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 *) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata 
absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care 
încadrează în munca pe perioada nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data 
angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin 
legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. 
 **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea 
tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 
995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012. 
 ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 
octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea 
statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012. 
 ****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de 
Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei. 
 *****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie. 
 Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 ******)  Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și 
de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea 
sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din 
Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități 
agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. 
 Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt 
considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt 
produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. 
 Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole. 
 (2)   În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'. 
  
 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor 
privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc). 
 2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor 
înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472. 
 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii. 
 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate. 
 5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 
668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale 
supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare. 
 6) La secţiunea 'XII Capital social vărsat', la rd. 138-148, în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului 
social vărsat, înscris la rd. 137.
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DECLARAŢIE 
 

in conformitate cu prevederile art.123 indice 2, Secţiunea 8, Capitolul III, Titlul IV din 
 Reg. ASF 1/2006 , respectiv prevederile art. 19, Secţiunea 2, Capitolul IV, Titlul II din 

Codul BVB – operator de sistem 
 
 
 
         Administratorii  societăţii BUCUR S.A., Scripcaru Corneliu Catălin – Președinte Consiliu de 

Administraţie, Sergiu Mihailov – membru Consiliu de Administraţie si Blîndu Iulia Emilia – membru 

Consiliu de Administraţie declarăm că, după cunoştinŃele noastre, raportarea contabilă semestrială la 

30.06.2017, care a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile oferă o imagine 

corectă şi conformă cu realitatea  activelor, obligaŃiilor, poziŃiei financiare, contului de profit şi pierdere 

ale emitentului sau ale filialelor acestuia incluse în procesul de consolidare şi că raportul prevăzut la lit. 

b) prezintă în mod corect şi complet informaŃiile despre emitent. 

                                                                        
 
 
          

Consiliul de administraţie 
 
Scripcaru Corneliu Cătălin 

 
Blîndu Iulia Emilia 
 
Sergiu Mihailov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


