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Capitol 1

,ri..n.u, *r"*'"'tt"lclura dc1'onariatirlt i

,r.a,lr*], o "n" 
o ,ooietate pe actirui constituita conlom legislatiei rcmane ' cu un total

de 7,1 qiO ac 'uli .

stucruraactiorrariarulur,Iuaocldrq)t.bazaRegistnrlact-ionarilordelaDepozitai'ulceniraldi'
,."" i. ::.ri.. zozo . * orczhra as fel :

-di1 ror3l de 7I 17950 acliuni : . \o, ji- - ^i,"r,,
*" *inn^ 

I _ u"t* un nr. de 307644d acti.ni cale reprezlria 43.22% din capitalul so. eial



,'Bocioc Marius-Ioan detine un or. de 751000 acdrrni care reprezhla 10.557ooiucrp.La,.
socirl
jPersoane fizice aletill u, nr- de 3268546 actiuni carc reprezinla 45.92% din ;apilalu] social

* pelsda.e jurid.ic! detil1 rl1ll ff. de 21964 actiulli care leprezinta 0.31% din capitalul social

Capitolul Ii
Acti vitatea econonornico.fitdniiara

Aativitaiea ecoiro]niio-fiaa$iara a societalii S-4 desaaslrat ir anul 2019 h corilomitate cu

prevedgrile legii 31/1990 , cu :nodificarile si compichrile ulterioare si ale actului sau

constitliti!.

C.,firolul IV

Prezeitaiea activitati: sdcietatii in aliul 2019

Obie.rr.l de ac,iL,Iare .l socicLa,,i S.C. EVA S A' pe p'ara rerriJelor este p-odtrce'ea si

i"rlz*"o p*O*"10. t i"otate.I-ir1na S.C.ElvL{ sc meuline in grupul fiLTlelor prodLrcatoare din

Romania desi se manifesta o concure1lla pute$ica in i$reaga lum€ pd11 praticMea de pretud

la costtri fodle flici .

fle,i maioritatca clicnlilot si-au indreptzt oroducLia inca din rn-i trecuti Wre lari ca Viemdfr '

ifrirr, ir."p*a ait zOf 8 ar: aparut migtari de Ioturi de produrtie in 1a!i1e vecine noua Turcia'

aiii;;ii"?,;i"-.u a. plehrdmici , fona de munca ieftina ail co'dtrs la leducerea producliei

i R-omania Ia majoritat-eo fin:reJor de tico'aje'

uomenzr le re extern in anul 20 I 9 au scaT'ut cu 50% fata de cete di11 anul precede, pe motiv

.i" 
""f 

ii., or.t., ifo" r 
"licr'l'; 

e.le. ri o[erea r preturi nra' rn ci ca ir- aoi pl eceoerr' 'o conditill<
'I i-r. s",ariilc. preLurilc ,a L I;'iln'i. p-er.rrile rnaleriilo_ p_i'ne si auxi-izre arr cre:c' l)'

\,lentioram ca noii clienti vin cu modelele 1ol , iasa apreciaza si propunclile noastle care

"o*pi"l"*u "on""pr"l 
ptopus de ei, p.i&ele otdele slrll't in cantitali mici Arul2019, a d€butat

in 
"in&til 

uon", uu*la-termene de lilmre de onorar in lunile iamrrrie-februarie ' ccmpletalld

ct] rroduclia ,e D1ata rntema; pe parours comenzile au scazut,existand cerilie pentru catltitati

.,;i-",i:':".!i,". a" *n,ncnLe ca-e implicau co:turi ;J'L mai mari'

Capitolul v
Situatix prlnlrpaLrlor rnorcarorl



Anexa I
STTUATIA PRiVIND INDIEATORII

ECONOMIC' SI TINANCIARI PE ANUL 2019

z
INO'CATORI

REAT'ZAT

20L8
REAL'ZAT

2079
FATA DE

zoTa

7

PRODUCTIA FIZICA.IOTAL miibuc 159.46 123.50 17.45

INTERN mli bu. 117_93 102.70 87.09

EXTERN mii bur 41.53 20.80 50.08

2

CIFRA DE AFACERITOfAI miilei 6 006.30 5 140.80 85.59

iNTERN 4 568.88 4798.18 102 77

FXTIRN mii le 1337.42 142-62

3

miiae 1674_22 6 075.06 79.'16

.XPLOATARE rniile 7 259.03 5 844.52 80.51

AITI VTNITURI miile 415.19 230.54 55.53

4 VANzARI E) TERN:.TOTAL 334_13 79.13 23.64

5 NUMiR MEDIU SCR'PTIC 155.00 141.00 94.97

6 gRODUCT!VITA'gA MUNCII
mii

lei/om
38.1; 36.46 94.09

7 PRODUCI]VITAT'A F'Z:CA bLr./cm 1 029 !0 876.00 85.13

CH EL'TUIELT:OTAL 8 517.94 1459_29 al -51

CHELTUITL]MATTIIAI: mli lei 3 079.41 2 438.09 79_1"1

CHILTUIEI'PERSONAL miilei 4493.73 4 2E1.64 94.61

ALTE CHELTU]ELI lei s44 80 769.56 8145

I
REZUITATUT EXERCIIIULUI

FINANCIAR

PROT'T

ptrnD!nE 843.72

l,r-ivind situatia prircipalilor itrdicalori cconomico-fina:rciari pe annl 2019,din Anexal
,comparaliv cu and 201IJ , cifia de afaceri neta,enlizata in 2019 este mai iica decal cea dill
anui precedent , explicatia regasind-o ir tabelul atexa: ; se obsefia o scirclerc a lroduciiei fizioe
cu 2i% thta de anul arterior ceea ce expllca rezultatul exercitiullri financiar .

Chelluielile lotale ao fost rnai mici cu 21% fata de arlul anterior insa nu este proporti[al cu
scaderea prodBctivltelii.lizice eKplicale stat prir .rdc de b{cari (2i%) 

"ui 
ri r"dr""r""

pe$onaluh!i(996); Du ani ibst sustinuti si ajlrati de rDoditicuie salaliale i puse- Je creslerea
j rcturilor la utilitaii.



ln ulma analizarii tobeluiui si4tetizat privind rezuhalul flnaflciar !e 20 I 9 ,pierilerea resimlitd
de societale este explicata de cheltuielile cu persomlulcresterea saladului mirfnrpe ecolonie,
.resteli itlpuse de gLrem si asul}late de lloi pentm n']etti[erea salarialilor cat si plata.
conccdiilor de oJihrra.

P'od..elc in sislcm lohn prezilta un a\ a.rtej din putcr de \cdere il cosrudior. ceea ce oe
inoumjeaza in pomovarea si executarca de aslfel de prodlse in pedoadele iu care Du avem
.iroariLar(a ocupJta,

CJl oLr VI

Sit r'rix iu -ct-ni pao'-nouidc

Areljza in structura, pe elemefie de bilani !i jn ditalrica. eomparativ cu 8ru1lrecedenl ,
rcliefeaze umaioarele illformalii prtind gozitia r:1anciara a unitatii.

Pe baza doidnentelor contabile certificate si verificale ir acord cu principiile genelala de
corltabilitate si reglementarile :egale de anronizare c! dircctiva a-Iv-a a Comunitstii
ErLlolene si OMFP 1802/2014 ,au fost intoa:mi:e situaliile financiare anuale :

-bi1ar:tll

-Lonl!l de lrolrt sl prerden

-delele inibrm.tive/situatia activelor

Pe baza acestor documente se stabileste r1lodul de as:gnare a irtegritatii patlimoniiiui si
go'podr i:ea '-rdicioasa x resurselor fl_arcrarc.

h acest sens ) va prezentam in labehl 1.2 - situatia pdl,ind eknertele latrimoniale cu
er.llicatjile de rigoare lentlLr dilerentele fata de perioada auierioara , astfel I

TABEL 1,2

4

EX?L:CATII UJM
SOLD LA
31.XIi.2018

SOLD LA
31.Xlr.2019

DIFERENTE

A. AC]'IVE-
TOTAL

1',t1:li

lei 13299 11686 1613

-active
imobilizate 2525 2411 1t4
-active a0714 927 5 i499
-cheltuieli in
ttvans 0 0 0
A.,PASIVE.
TOTAl-

mu
1ei 13299 ' 11686 1613

-capital propliu
m11

lei 12091 10707 13 8.1

-datorii
mll
iei 1208 919 229



,A.ctive imobiiizate : Mentiona$ ca, procenL de 2l% clin valoffea "activeior o consliLic
activele imobilizate: -65% valoarea lerenuir]j si collstluctiilor aferente difercota de 35%
laloarea centlalei le.nice si alte instalalii teh.ice.

Acti\,r circulante : 79%, din total "aciive", forr].Iate din stoculi in proporie de 620Z , cleante,
.{&uri de incasat 12o%, alte active ci.cdante 15olo

Caliialuri proprii si Datoiii - din anexz, obse anl ca - Ia inchcicrca sihrariilor din total

cupitaluri piopiii si datodi relrezinta 92yo:otal lczeNe iai datodile tn propoflie de 8% (din

care 67%sltnt datorii co$erciale iar 33% obligatii bugetare si salarialc cucnle)

'lraducand ciftele contal')ile il1 elefteole de prodnctie, rczulta unnatoatle :

'activele irnotiljzaie teprczintaYaloalea terenului si col1struciiilor

-activale circElsEte sunl folmste din stoauri ,cles.rlc,delozite.

Concret , ciin total siocul-i ,flatelia prima reprczinta 2401 . produqia in executie _ncterminata

18% . Foduseie gnite 57% , difereata de 1% sunt auxiliarele , ambalajeie

Socie.tatea S,C.!ma S.A.lurrezinta obligali i I estan !c fata de stal si ni cj fatc de salaliati

Se adnce spre iostiintarq prin actualul ruport, ca sociclatea comerciala S.C.EMA S'A si-a

gospodarit ;esursele iranciate co:rfotm docume$elol allate :n anexa : 3iltntul Cooiabil,

ioDtul de proht si pier&d, Datel; inaomlalive, situatia activelor prin care se rcflecta rezultalul

erercitjului financior si economic pe alru1 2019, urnarindu"se ca si i:l acest an, 2019, sa iic
ne inuta inlogritatea llstin1oniuiui.

1r crlleliile oferlte prin acest r3!oli lrlpreula cu anr'xclo pusc la dispozitie spre arroliza 
' 
ofera

cu[oast.r-ea rezultatelot econofiice si financiare pe al1r 2019

II,

1. Arfllizaaclil,itaiii societalii comercieie

1. La) Desiiierea aciivitatii de ba7n asocielatii cornerciale

Socielateo corfierciala are ca obieclpdncipa] de activitate producerea si cone$ielizarea

De piat6 idema si e\:telna de tdcotaje si t.icottui tip lalla, iip buribac si lx)liester. Productia

este lrofiiata pe articole din aricot peatru inbmca:nitte spod adulti si copii, compleu , fuste,

p oyere cale se realizeaza inti'o bogata gama sorliolertala atat pentlu piata interrii eat sj

Dertnr expoft.

l.l.b )Precizarea darei de infiifltare a sccietatli colielcialc;
SocieLaLei Comeroiala ENIA. SA PiatraNenU afuaifiiniafu aiuL 1991 piin pleluarea

utegraia a patrifioriLdui fabricii 1. T. "8 Martie " iI1 couformitatc cu prcvederi]e legii nr'

1i/1990 dercorgaflizare a rocietatilor economic€ de stal si are ca obiect principal de !cii!ilale

, producerea si ;ouercializa.er! pe piata intellia si exlena de ticolaje si tricotu tip la,la lip

bumoac sr oolie.'er.

1.1.c) Desciqea odcalei fuziuar sau reorgarnzari seurnihcctir e a sociaEirii comerciale, alc

tiiialelor sale sau ale socletatilot .or1trolate' i, tir-ipul exercil:irlui limrciar; Nu este cazul'



1.1.d) Desciierea acliizitiilor si / sau ilslrair1arilor de active;

\u s-au alchizil.onat active corporale

Nu s-a! inshainat ac,live corporale.
| .l.e) De.crierca p-:ncipolelor rezllltate ale evaluari: acli\ iLalii socield{ii

Sc o6serra ca ill a:rul 2019 Bajodtatea indicatori]or cconor:rici si {ina[cia au iBegistrat
nivele mai scazute, alaa fata de cei iffegislrdli in allul 2013 cat si fata de prevederile djl
logetul de vedtuii Ei !:reltuieli. Ceea ce a condus Ia aceste rezultate au fosl : staderba

produciiei la exlot pria lipsa de comenzi, cresterille sala ale irnpuse de legislatig invigoare,

reduaerea productivilatii mulEii. Tr ebuie rlertioflat ca sl j11 anul 20 1 9, pe. ]aoga volrtrnll mai

mig de comellzi pentru elfeln se observa o orieotaae a acesior4 cate iotelrr.

1 . i . l. Elemente de evaLuare getelala:

a) liederei 13842371ei

b) cifia.de afaceli oeta: 5140800 1ei

c) export -livrari intl?comunitare: 342622 lei
d) costuli: 6627296 lei
e) % .ljn liata dEtilrrtl
I)ticlidilate (dispetibil iD cnl elc ) :

Lichiditate cu:eDtai9. 1 I

Lictriditate imediata:1.30

I L2. !\'r uarea niveluiui tehnic a.l sosietalii comercidle

Descrlcrea principalelor produse realizale si/ sau sel:vicii plestate c11 precizarea:

a)pli[eipalelor piete de desfacere pentlu hecare pmdus sau serviciu si meto'lele de

ii's*ibriie So"ietalea ?,re piata de desfacere la export si irten PeDtru intern s-a te,lizar 600Z

din cifia ie alaceri; ciin ;zalile calie exted 14% pent"E piata suA,canad4 Austalia si

Japonia iar difelefita d9 36% pent[r Europa

b) ronderii freqarei categoii de prodlse sau servicii i]1 vedtudle si iil iotalul cifrei de

,irce:i ale societatii cdmerciale ir ulLiuii trei ani;

2017 201I 2019

- trco-*ije lilrate lai11tcrn 60% '/4% 95%

- aicotaje livnte cxtem 40% 26e/o 5%

c) produselor.rgi avute iri lede|e peotnr care se va aGcta- Lln vo1rlm suLlstaltial de active in

viitorlL} exer'citiu finarcial precum si.sladiul de d€zvoli.lie al a€6tor prodlse._ Ir1-1 sstc

I , .3 . Evaluarc a aclivitatii de aproviziona.e 'tehnico_n, ater ia) a (surse i"tligale, surse

l-port) ltutoio prirna ,-i matelialele aurifiare necesarc deslasuradi prccesniui de productie

pmvin:
I rnateria primir: Firmi Erdemoglu Turcia '

SC Rlflt Savinesti

6..



-pasmanterie : SC AVETEX SA Bmsov
SC TOPTEX SibiLt

SC EMIDALE Bucu.csti
SC PORTA BELLA Blcuesti
Eq P. LASTINVEST Bistrita Nasaud

Sq.Dilnei Bacau

L 1.4. Elaluareaa!:tiviidii de ra:1zale
2l De(c-ier.t cvolLliei \anzer:lor secventirl pc
perspectivelor vati?ii1gi l1e telnlet hediU si lung : -

Europa

t
piata iffen:a silsau dilem si a
dezvoltarea pieiei irterne ii piata

,7

: ,' b) Descrieie.l situ.itiei ooncuienliale in domeniul de activil3te al socictatii conrerciale, a

. ponderii pe liata a produselor sau servici il or' socicieti i cnrn erci rLe si i lrircipalilol compelid
-i n1portul masiv de aflico1e hicotate din Asia
-inportul de articole tdcotate in regim de second land

L 1 .5. llva uarea aspectelo_ 'e; .1u de anga:5ri pcJso lahr' 'ocieLatt: con,erclole

. a) Precizarea numarului si a nivetdui de ltegaiire a angajadlor societliii cornerciale

pI-ecorn si a grliddui de si[dica.lizaie a fof€i de mrnca,
. Numaru1 efectiv de saladati existgllii la sfarsiarl aou.lui 20i9 ora de 1?5 persoaDe dir care 8

p€Noane cu studi: superioare sp.ecializate !e domenii de actif itatei

Exista reprczentanti ai salariatilot la dvel de filmd

b.) Descrielga raporturilor dinire nanagel si aigajati plecun si a oric,to.
aolllictui.le ce caraotedzeeza aceste rapofluri. - nu este cazul

1.1.6. Eva.lurea aspectelor lEgate de impactul acti.,rilatii de baza a emitenlului asupla

rnediului incolruralor -- 11u estc cazul

I ? f1^lrarca acri\ iLarii de cercetare .' oezvollnre 1u c.le ca^ I

1.1.8. Evaluilrea aclivitatii societatil comercia.le privind l:lsnagem,3ntul dscului -
l'c.lmr dil1rioua-ed riscului de neplaLa si dilinuale i. .tocurilor conduceres a Iu.rL urmtroilreLe

1nasull:

- lil rared pe bala de }n'ts1Llnellte ,l1irclfie
- productia se realizeaza in baza ceredlor clientilor

- dscul de uet esteacoperit, in piiieipal, prin stabilirea pretutilo. i11 valuaa

l.l.9. Ele}Ileate de p€$pectiva ?rivind actililatea societatii coolelcialc



'-:. L

n) Prezentarca si analizarea tendintelor. elemertelor, evenimentelor sar faqodlor de
inceditEdine ce afecteaza sari aI putea afecta liciiditatea societaiji comerci€le comparativ qr
aceeasi peiioada a aLului atrtedor. - nu esle cazui

!) ?lezentarea si analizarea efertelor chsltuielilor de capital, culeDte sau aDticipate
asupa situadei lnarciaf€ a sooietatii colneiciale compalativ cu aceeasi perioada a anulni
tr..:ul, - n.r este cazlll

c) Plezentarea si a4alizarea eveoirneDteloi tlar.acliilor schimbarilor econo ice cale
a eclea,/a semniicaLiv vedftd'p d;r aclivil.irea de bam. - n. esre cazul

2. Ac,tivele corporale ale societatii somerciale
2.1. Fiecizarca amplasarii si a c.uaclerislicilot pdncipalelor capacitati de proiluctie

in propietatea societatii coBercirle.
C3pacirari'c de proouclie sunr amplcixre in :rc:nL, firl'tle; .espeJ v n.unicrTiul Pirra \ear'1r.

" r 
q"lraearlu'rr.l'

2.2. Descrierea si analizarea gradulli d! lzura al proprietatilor societatii comerciale.

Cladiiile slrff arnoflizate in prccent de 87%

Utilajele de productie sunl amortizate ir procena de 87%

2.3. Precizaiea potoniialelar ,rcble&e legate de drcphl de propdclate asqxa
activelor oolpo.ale ale societatii comerciale nu este cazul

3 . ?iala valorilor l.noliliare enise de socielatea comeraiala

3.1. Presiza.ea pietelor din Romania si din alle tari !e cars se flegociaia valbi]e
mohiliare emise Je rocierate: uomercial,. .BVB - AIS

'div!dende piatire

2 016 ?017 2Ol-8Iei

:r,:'r

8

3.2. Descr ier ea politicii societadi comerciale cu privle la dividende- Precizarea

o'\:dendelor cL\ e'.i e'p'a1;Ie/acrllnuhLe in ultimii 1 arri "i. daca e:re can l- :
motivelor pentru eventuala rnicsorarc a divideldelot pe

ani. Dividend€ cuvenite aclioliailgr m.rltimii trei ani:

:.3. Dcscrierea odcarcr artivitati ale societatii comeruale de aclizitlorare a
propri:lor acliuni... Du esle cazul.

i.4. In cazL I i0 care socicratea comercilla Jre fi i""e. plccizarca numarrlL-i .i a

valorii l]dB1iruilc a actiuoilo. emise d€ societatoa mama detiaute de 6liale. - nu
este cazul

3.5, ll1 oazr}l in care societalea comerciala a elDis obligatiuni si/ sau alte titluri dr
crganta) prezentarea modului in care societatea comerciala isi achita obligatille
t'ata de detiDa.lod de &stfel de valo mobillare. nu osie caznl

+. L oooJ.erea soc'e'3lii comerc'a.e



CAP]TAI, SOCIAI,
0 actilni

9

4.1. ?reze[tarea listei adm:uistratorilor socielat:i correrciale si a urmatoarelot infon]rat;i
penlru freaare admioistrator .

a) CV tlufie, preDurre, vaxta. cali6care, experlelta profesiooala, frmclia si vechimea
ir !.&ctie);

I .ItTlME SILVIA, 75 ani, ingirer textilist.4T ari expericnta profesionala, 20 ard l echi1lle
lr, F ncrie

2,HODOROABA DORINA, 69 aai, inginer texdlist. 40 ani erT:rienta Fofesionala, 13 a.ri
rrrtrnre Lr frmcL:e,

i.CllL I DA\ILLA . 50 ani. economist,2,l .ni e\pericnra profes.onala. I ] ani rcc'i ne in
lu[ctie,

b) oriae acold, latelegerc sau legatura de familic intre adrdrnst-ratorulrespecliv si o alla

leirsoalla datolits carcla pelsoana respectiva a lost nrmita aal$inistratol; - nu esl€

cazLl

L) p"r:ciparea aclminisratorLlui Id capilalLl soc'elat:i ao_rer-ialc I

Consiliul de Administratie a avui lrrlnaioar'ee componenta:

NI]ME 51 PRENUME IT]I'ICTIA

I.IITIME SILVIA presedinte

2.HODOROABA DORINA secl etar

],CHELE DANIELA vicepresedinte

PARTTC]PAREA :A
CAP]1'AL SOC1AI
286.828 a.tir11i

1 .320 actiuri
5359 actit:lli

d) lisla persoa[elqr alitaie societadi comercla:e, -nu 
este cazu]

.1.2. lrczeniarea lislei mclnbdlor: cond]loerii cxecu Iiv E o socjetrltii comercialc. ?cntru fiecale,
prc2e[tarc& urratoarclor ilr-fonrlatii,
e) rermenul penl r care lersoaDa lace parts din condncerea executiva; neli itat

b,ouce rcord lnrelegere .au legarlLir de lxnlilie illtre persoana -ecpecLiv:r sl o alt- pe solna
datorita carcia.persoana respectiva a fost numita ca:aembru al conducedi exerutire ,- nu

esle cazul

r) participarea persoanei lqslgctive la capilalul societatil comerciale.

NUIVIE SI PRENL'I4' FL}iCTI,{ PROFESIA PARTICIPAREALA

\\tr Rll I OAIiA VIOLL [A dtccror J:cne-c. inginer le\'i';.t

4.3- Penku toate pelsoan9lg prezentate la 4.1. si 4.2 piezellarca eventualeior litigii sau

procedud administrative in cale au.iost irnplicatc, in ultimii 5 ani, referitoaie la activitalea
acesloia ir cadrui emiten:ului, precun si acelea care p[vesc capacita{ea respectilei pe$oane
de a-si indeplini atributiile irl cadrul emitentpli - nu este cazll

i. Situalia luunciar-co1ltabila



I '.i.'
l r<zeqr.r'ea une. cndlize a siruatiei ecoro-nico-llnanciarc actua.lc
colrparativ cu ultimii 3 ani, ou refedre cal putin la .

a) elemente dq bilant ;active care leprczinta c€l putin l0% din total activel runerar si
alie disponibilitati lichide; profitud reinvestile. tolal active.tuente; tolal pasive

cul ente .

Pdti,noll-. soc'erari'din u r.rniihei cni se plezinta artfel:( in r' leit

Elemerte 2017 2018 2019 ..

Total 145'7 L t3299 11686

Active imobilizate 2655 2525 241L

r 1916 10774 9275

) 63',7 1208 979

12934 12091 10747

Datolii ce tb.achitate irtl-o perioada >1 an 0 0 0

Capitalui prop i t2931 120q1 $7Ai

D.n daLele prezenLa-e ma' sus rezulta LrmaLoa-ele aspecie:

- activele ij4obilizate au scazuta cu 114 mii lej. respectiv cu 5ol;, activele circulante

au jdegisi€l o scadele cu 1 4Yo.

- capitalul social subsqds si va$at a mmas neschimbat. - capitdurile proprii
au scazut cu 11ol0 rcspectiv 1384 mii Iei .

Coftloftffe1e actiwlui cat si c€ls de surselor de acoperire a acestofa, respecti1, elementele

con1lionente ale pasivulti,la fineie anrlld 20i9 au iuegislrat o scadere lata de annl2018.

\,{ertlo,ran ca din to1aful datoriilor, 67 % reprezinta datorii comerciale, ditele11ta reprezertand
datorii cuente lata de angajati si buget si alte obligatii.

Precizam aleasefliel1i, societalea noasta ru prezinta obligalii leltanto fata de stat si *laliati,
b) contul de ploait siiierdar{ ; vaMari rete ; vetrituri brule i elemente de costuri si

cleltuieli cr1 o pontiete de cel putin 20% in vanzarile nete sa! in venitul:]e brute .;provizioanele de risc

si pcnftu cliverse cheltuieli ; :efeire la olice vgnzaie sau oprire a unui segmeni de aclii'-iiate efectltala

in ultj.mrrl ar sau care urlreaza a se efecila in um1elorul an; diviclendele declarale si.pLatite;;

lvlorlul de utilizare a actlv€lor soc:etatii ii de gestime a patrimoniului se .efeatil ii:ndicarorii
inanciari pe care-i vom prezenta io coilti late astleli ( ir lel)

10



Indicat! 2011 20I8 z0t9
Cifra ds afdcerineta 519 6006303 s 140800

edluri totale, 8538747 7674:220 60750s6
9$$:A 851',193.t 7459293

?rofiubrut 0 0 0
Pisrdere 895595 843117 t384237
Rezrjltatulde baza pe acliuna 0 0 0

't

Chehuielile cu o ponderc mai lrarc d! 20% in veniturili bn$e: (in lei



  Entitatea S.C. EMA S.A.

Tip situaţie financiară : BS

Localitate  
PIATRA NEAMT

Bloc  Ap.              Telefon

0233215070

Scara  Nr.  
1

Strada  
BALTAGULUI

Judeţ 

Neamt

Sector  

  Număr din registrul comerţului J27/54/1991   Cod unic de inregistrare 2 0 4 8 3 0 7

1439 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte

1439 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte

A
dr

es
a

 Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti

 SucursalaBifati numai 
dacă  

este cazul :
 Anul 2019

Semnătura electronica

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entităţile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementarile contabile, 
aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu 
anul calendaristic 
F10 - BILANT PRESCURTAT 
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE 
F30 - DATE INFORMATIVE 
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

  Nr.de inregistrare in organismul profesional

  Numele si prenumele

MIHAI ELENA

  Numele si prenumele

IFTIME SILVIA

  Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

INTOCMIT,ADMINISTRATOR,

  An   Semestru

  Entităţi mijlocii, mari si entităţi de 
interes public

  Entităţi mici

  Microentităţi

Situatii financiare anuale Raportări anuale

Atenţie !

?

  Capitaluri - total 10.706.604

  Profit/ pierdere -1.384.237

  Capital subscris 711.795

Indicatori :
Instrucţiuni

VALIDARE
DEBLOCARE

ANULARE
LISTARE

Corelatii

Import   'balanta.txt'

Import   fisier XML creat cu alte aplicaţii

Import   fisier XML - F10,F20 an precedent

  1. entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de 
anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilităţii nr. 82/1991

  2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii 

  3. subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state 
aparţinând Spaţiului Economic European

   Semnătura _______________________________________________________ 
   Semnătura _____________________________________________________

  Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

MEGA CONT EXPERT SRL

  Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

140/2002

  CIF/ CUI

1 3 9 4 5 5 0 2
Formular VALIDAT

34--Societati pe actiuni

( entitaţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic )

?

Forma de proprietate

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

  Entităţi de 
interes 
public

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale? DA NU

 GIE - grupuri de interes economic

 Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris
Suma de control 711.795

?
DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale?

Atenţie !Versiuni

24.02.2020S1003_A1.0.0

AUDITOR
  Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii 

Precizări MFP



BILANT PRESCURTAT

la data de  31.12.2019Cod 10 - lei -
Denumirea elementului Nr.  Sold la:

F10 - pag. 1

(formulele de calcul  se refera la  Nr.rd. din col.B)

Nr.rd.
OMFP 
nr.3781
/ 2019 

rd.
01.01.2019 31.12.2019

A B 1 2

A.  ACTIVE IMOBILIZATE

 I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 
     +208-280-290 - 4904)                

01 01 759 239

 II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224
+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)

02 02 2.521.661 2.408.813

 III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )     03 03 2.000 2.000

       ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) 04 04 2.524.420 2.411.052

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 - 4901)

05 05 5.560.088 5.762.413

 II.CREANŢE  
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382
+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**
+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)

06 06a 
(301) 1.630.423 1.133.020

 2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului  
financiar (ct. 463)

07 06b 
(302)

TOTAL (rd. 06a+06b) 08 06 1.630.423 1.133.020

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

09 07 1.711.768 284.742

 IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)     10 08 1.872.032 2.094.579

      ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) 11 09 10.774.311 9.274.754

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

    Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*) 13 11
    Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*) 14 12

  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***+436***+437***+4381+441***+4423
+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457
+4581+462+4661+473***+509+5186+519)        

15 13 1.207.890 979.202

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

16 14 9.566.421 8.295.552

  F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14) 17 15 12.090.841 10.706.604
 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***+436***+437***+4381+441***+4423
+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581
+462+4661+473***+509+5186+519) 

18 16

 H. PROVIZIOANE (ct. 151)      19 17

 I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28) 20 18

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

         Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*) 22 20

         Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*) 23 21

    2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)  (rd.23+24) 24 22
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         Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) 25 23

         Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) 26 24

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

27 25

         Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*) 28 26

         Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*) 29 27

    Fondul comercial negativ (ct.2075) 30 28

 J. CAPITAL ŞI REZERVE 

      I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34) 31 29 711.795 711.795

        1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 32 30 711.795 711.795

        2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 33 31

        3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 34 32

        4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 35 33

        5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) 36 34

     II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 37 35

     III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 38 36 3.956.886 3.956.886

     IV. REZERVE (ct.106) 39 37 8.265.877 7.422.160

     Acţiuni proprii (ct. 109) 40 38

    Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 41 39

    Pierderi legate de instrumentele  de capitaluri proprii (ct. 149) 42 40

    V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)                             SOLD C (ct. 117) 43 41

                                                                                                                          SOLD D (ct. 117) 44 42

     VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR

                                                                                                                          SOLD C (ct. 121) 45 43 0 0

                                                                                                                          SOLD D (ct. 121) 46 44 843.717 1.384.237

      Repartizarea profitului (ct. 129)    47 45
     CAPITALURI PROPRII - TOTAL 
 (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)

48 46 12.090.841 10.706.604

     Patrimoniul public (ct. 1016) 49 47

     Patrimoniul privat (ct. 1017) 1) 50 48

     CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18) 51 49 12.090.841 10.706.604

Suma de control F10 : 172614303 / 461921640

      *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. 
    **) Solduri debitoare ale conturilor respective. 
   ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1)Se va completa de către entitățile 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.

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,
  Numele si prenumele

IFTIME SILVIA

  Numele si prenumele

MIHAI ELENA

   Semnătura _________________________________ 

   Semnătura _________________________________ 

  Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

  Nr.de inregistrare in organismul profesional:
Formular 
VALIDAT



CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
la data de  31.12.2019

Cod 20 - lei -

F20 - pag. 1

Denumirea indicatorilor Nr.  
Exerciţiul financiar

(formulele de calcul  se refera la  Nr.rd. din col.B)

Nr.rd.
OMFP 

nr.3781/ 
2019

rd.

2018 2019

A B 1 2

  1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06) 01 01 6.006.303 5.140.800

      Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02 02 5.547.443 4.643.436

      Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03 03 458.860 497.364

       Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04 04

      Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general 
si care mai au in derulare contracte de leasing  (ct.766* ) 05

       Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 05 06

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

           Sold C 06 07 1.249.415 703.711

           Sold D 07 08 0 0

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

08 09

  4.  Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) 09 10

  5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725) 10 11

  6.  Venituri din subvenții de exploatare  
        (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) 11 12

  7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) 12 13 3.316 5

      -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584) 13 14

      -din care, venituri din fondul comercial negativ  (ct.7815) 14 15

  VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)     15 16 7.259.034 5.844.516

  8. a)  Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)        16     17 2.435.274 1.752.283

       Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 17     18 8.068 3.283

       b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605) 18 19 249.447 256.815

       c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 19 20 386.620 425.710

       Reduceri comerciale primite (ct. 609) 20 21

 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) 21 22 4.493.735 4.251.636

     a) Salarii şi indemnizaţii  (ct.641+642+643+644) 22 23 4.367.663 4.095.032

     b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646) 23 24 126.072 156.604

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

24 25 130.140 113.368

      a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818) 25 26 130.140 113.368

      a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818) 26 27

      b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)        27 28
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       b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818) 28 29

       b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818) 29 30

  11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37) 30 31 535.865 527.912

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

31 32 240.583 231.232

    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*)

32 33 232.382 232.804

    11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652) 33 34

    11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) 34 35

    11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587) 35 36

    11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) 36 37 62.900 63.876

    Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din 
Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*) 38

     Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)                      37 39

          - Cheltuieli (ct.6812) 38 40

          - Venituri (ct.7812) 39 41

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

40 42 8.239.149 7.331.007

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

           - Profit (rd. 16 - 42) 41 43 0 0

            - Pierdere (rd. 42 - 16) 42 44 980.115 1.486.491

 12.  Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) 43 45

            - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 44 46

 13.  Venituri din dobânzi (ct. 766) 45 47 10.415 3.026

            - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 46 48

 14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) 47 49

 15.   Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) 48 50 404.771 227.514

            - din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615) 49 51

 VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50) 50 52 415.186 230.540

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

51 53

             - Cheltuieli  (ct.686) 52 54

             - Venituri (ct.786) 53 55

 17.  Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 54 56

            - din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate             55 57

 18.  Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 56 58 278.788 128.286

 CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58) 57 59 278.788 128.286

 PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

              - Profit (rd. 52 - 59) 58 60 136.398 102.254

              - Pierdere (rd. 59 - 52) 59 61 0 0
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 VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) 60 62 7.674.220 6.075.056

 CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) 61 63 8.517.937 7.459.293

 19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

              - Profit (rd. 62 - 63) 62 64 0 0

               - Pierdere (rd. 63 - 62) 63 65 843.717 1.384.237

 20.  Impozitul pe profit (ct.691) 64 66

 21. Impozitul specific unor activități (ct. 695) 65 67

 22.  Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 66 68

 23.  PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:

                - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)        67 69 0 0

                - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64) 68 70 843.717 1.384.237

  Suma de control F20 : 117540443 / 461921640

    *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. 
        La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- 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 32 (cf.OMFP 3781/2019)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în 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

IFTIME SILVIA

  Numele si prenumele

MIHAI ELENA

  Nr.de inregistrare in organismul profesional:

  Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular 
VALIDAT

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

   Semnătura _________________________________ 

   Semnătura _________________________________ 



DATE INFORMATIVE

- lei -Cod 30

F30 - pag. 1
la data de  31.12.2019

(formulele de calcul  se refera la  Nr.rd. din col.B)

  I. Date privind rezultatul inregistrat
Nr.rd.
OMFP 
nr.3781/ 
2019

Nr.  
rd. Nr.unitati Sume

A B 1 2

 Unitaţi care au inregistrat profit 01 01

 Unitaţi care au inregistrat pierdere 02 02 1 1.384.237

 Unitaţi care nu au inregistrat nici profit,  nici pierdere 03 03

  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 17 + 18) 04 04 13.100 13.100

  Furnizori restanţi – total (rd. 06 la 08) 05 05 13.100 13.100

      - peste 30 de zile 06 06 13.100 13.100

      - peste 90 de zile 07 07

      - peste 1 an 08 08

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

09 09

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

10 10

     - contributii pentru fondul asigurarilor sociale de 
sanatate  

11 11

     - contribuţia pentru pensia suplimentară 12 12

     - contributii pentru  bugetul asigurarilor pentru somaj 13 13

     - alte datorii sociale 14 14
  Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si 
alte fonduri 

15 15

  Obligatii restante fata de alti creditori 16 16

  Impozite, contributii  si taxe neplatite la termenul stabilit  
la bugetul de stat, din care:

17 17

               - contributia asiguratorie pentru munca  18 17a 
(301)

  Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele 
locale 

19 18

 III. Numar mediu de salariati Nr. 
rd. 31.12.2018 31.12.2019

A B 1 2

  Numar mediu de salariati 20 19 155 141

  Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, 
respectiv la data de 31 decembrie

21 20 152 125

 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:

22 21

   - redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 23 22

Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat 24 23
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Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat 25 24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) 26 25

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 27 26

  - impozitul datorat la bugetul de stat 28 27

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

29 28

  - impozitul datorat la bugetul de stat 30 29

Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 31 30

                   - subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 32 31

                   - subvenţii aferente veniturilor, din care: 33 32

                                  - subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *) 34 33

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

35 34

                   - creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat 36 35

                   - creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 37 36

 V. Tichete acordate salariaților Nr.  
rd. Sume (lei)

A B 1

  Contravaloarea tichetelor acordate salariaților 38 37 419.025

  Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii 39 37a 
(302) 0

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

Nr. 
rd. 31.12.2018 31.12.2019

A B 1 2

  Cheltuieli de cercetare - dezvoltare : 40 38

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

         - din fonduri publice 42 40

         - din fonduri private 43 41

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

         - cheltuieli curente 45 43

         - cheltuieli de capital 46 44

 VII.  Cheltuieli de inovare ***) Nr. 
rd. 31.12.2018 31.12.2019

A B 1 2
  Cheltuieli de inovare 47 45

VIII. Alte informaţii     Nr. 
rd. 31.12.2018 31.12.2019

A B 1 2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale   
(ct. 4094),  din care:

48 46 0 0

        - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente 
pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

49 46a 
(303)

        - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru 
imobilizări necorporale (din ct. 4094)

50 46b 
(304)

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale   
(ct. 4093),  din care:

51 47 0 0

  - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru 
imobilizări corporale (din ct. 4093)

52 47a 
(305)

  - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru 
imobilizări corporale (din ct. 4093)

53 47b 
(306)
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  Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)   54 48 2.000 2.000
        Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de 
participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume 
brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)   

55 49 2.000 2.000

         - acţiuni necotate emise de rezidenti 56 50

         - părţi sociale emise de rezidenti 57 51 2.000 2.000

          - actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care: 58 52 0 0

                    - detineri de cel putin 10% 59 52a 
(307)

          - obligatiuni emise de nerezidenti 60 53

     Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)   61 54

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

62 55

          - creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) 63 56

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:

64 57 1.614.629 1.110.345

- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, 
avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru 
prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte 
conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți 
(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

65 58 563.553 0

- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, 
avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru 
prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte 
conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din 
ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

66 58a 
(308)

Creanţe neîncasate la termenul stabilit  
(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

67 59 138.108 138.108

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

68 60 540 0

 Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul 
statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 
444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)

69 61 15.254 16.175

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

70 62 15.250 11.932

        - creante fiscale in legatura cu bugetul statului  
(ct.436+441+4424+4428+444+446)

71 63 0 4.243

         - subventii de incasat(ct.445) 72 64

         - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) 73 65 4 0

         - alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) 74 66
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate 
(ct. 451),  din care:

75 67

          - creanţe cu entităţi afiliate nerezidente  
         (din ct. 451), din care:

76 68

               - creanţe comerciale cu entităţi afiliate 
                 nerezidente (din ct. 451)

77 69

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul 
statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 
436 + 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)

78 70
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 Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), 
(rd.72 la 74) 

79 71 0 6.500

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

80 72

       - 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)

81 73 0 6.500

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

82 74

  Dobânzi de încasat (ct. 5187)  , din care:    83 75

            - de la nerezidenti 84 76

 Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 

4538)
85 76a 

(313)

 Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor  

economici ****)
86 77

  Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 
+ 507 + din ct.508), (rd.79 la 82) 

87 78

         - acţiuni necotate emise de rezidenti 88 79

         - părţi sociale emise de rezidenti 89 80

         - actiuni emise de nerezidenti 90 81

        - obligatiuni emise de nerezidenti 91 82

 Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)         92 83
 Casa în lei şi în valută (rd.85+86 ) 93 84 53.278 29.283

          - în lei (ct. 5311) 94 85 53.278 29.283

          - în valută (ct. 5314) 95 86

 Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd.88+90) 96 87 1.818.230 2.063.070

        - în lei (ct. 5121), din care: 97 88 261.725 340.039

            - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 98 89

        - în valută (ct. 5124), din care: 99 90 1.556.505 1.723.031

          - conturi curente în valută deschise la bănci  
               nerezidente

100 91

 Alte conturi curente la bănci şi acreditive, (rd.93+94) 101 92 0 0

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

102 93 0 0

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

103 94

Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 
116 + 119 + 122 + 128)

104 95 1.207.890 979.202

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de 
la instituții financiare nerezidente pentru care durata 
contractului de credit este mai mica de 1 an)  
(din ct. 519), (rd .97+98) 

105 96 0 0

                - în lei 106 97 0 0

                - în valută 107 98
 Credite bancare externe pe termen lung  (credite primite de 
la instituții financiare nerezidente pentru care durata 
contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) 
(din ct. 162), (rd.100+101) 

108 99

                  - în lei 109 100
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                  - în valută   110 101
 Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 
1626 + din ct. 1682)

111 102

 Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166  + 1685 + 
1686 + 1687) (rd. 104+105)

112 103

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

113 104

                   - în valută 114 105

 Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care: 115 106

                  - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 116 107

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

117 108 852.996 660.616

 - datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate 
nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați 
nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație 
cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 
+ din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

118 109 160.875 168.269

- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, 
avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi 
asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din 
ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + 
din ct. 419)

119 109a 
(309)

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

120 110 94.093 78.370

  Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul 
statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 
+ 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)

121 111 187.284 166.699

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

122 112 121.617 107.908

               - datorii fiscale in legatura cu bugetul statului 
(ct.436+441+4423+4428+444+446)

123 113 65.667 58.791

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

124 114

               - alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) 125 115

Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451),  din 
care:

126 116

          - datorii cu entităţi afiliate nerezidente 2) 
           (din ct. 451), din care:

127 117

              - cu scadența inițială mai mare de un an 128 118

              - datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente 
indiferent de scadență (din ct. 451)

129 118a 
(310)

Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care: 130 119

     - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice 131 120

     - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice 132 121

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 
472 + 473 + 478 + 509)    (rd.123 la 127)

133 122 73.517 73.517

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

134 123 73.517 73.517

                 -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si 
persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu 
institutiile publice (institutiile statului ) 3) 
                  (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)

135 124
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                - subventii nereluate la venituri (din ct. 472) 136 125

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

137 126

                        - venituri în avans aferente activelor primite prin 

transfer de la clienţi (ct. 478)
138 127

  Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care: 139 128

            - către nerezidenți 140 128a 
(311)

  Dobânzi de plătit către nerezidenți  

      (din ct. 4518 + din ct. 4538)
141 128b 

(314)

 Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii 
economici ****)

142 129

  Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: 143 130 711.795 711.795

           - acţiuni cotate 4) 144 131

           - acţiuni necotate 5) 145 132 711.795 711.795

           - părţi sociale 146 133

           - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) 147 134

 Brevete si licente (din ct.205) 148 135

 IX. Informatii privind cheltuielile cu 
colaboratorii  

Nr. 
rd. 31.12.2018 31.12.2019

A B 1 2

   Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 149 136 67.094 78.480

 X. Informaţii privind bunurile din domeniul 
public al statului

Nr. 
rd. 31.12.2018 31.12.2019

A B 1 2

 Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în 
administrare

150 137

 Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în 
concesiune

151 138

 Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 152 139

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

Nr. 
rd. 31.12.2018 31.12.2019

A B 1 2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 6) 153 140

 XII. Capital social vărsat Nr. 
rd. 31.12.2018 31.12.2019

Suma (lei) % 7) Suma (lei) % 7)

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

  Capital social vărsat (ct. 1012) 7),  
    (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)

154 141 7.117.950 X 7.117.950 X

  - deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144) 155 142

       - deţinut de instituţii publice de subord. centrală 156 143

       - deţinut de instituţii publice de subord.  locală 157 144

  - deţinut de societăţile cu capital de stat, din care: 158 145

       - cu capital integral de stat 159 146

       - cu capital majoritar de stat 160 147

       - cu capital minoritar de stat 161 148
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  - deţinut de regii autonome 162 149

  - deţinut de societăţi cu capital privat 163 150 51.964   0,73 51.964   0,73

  - deţinut de persoane fizice 164 151 3.989.546  56,05 3.989.546  56,05

  - deţinut de alte entităţi 165 152 3.076.440  43,22 3.076.440  43,22

Nr. 
rd. Sume  (lei)

A B 2018 2019

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat 
sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar 
de către companiile naţionale, societăţile naţionale, 
societăţile şi regiile autonome, din care:

166 153

- către instituţii publice centrale; 167 154

- către instituţii publice locale; 168 155

- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ 
teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni 
sau participaţii indiferent de ponderea acestora. 

169 156

Nr. 
rd. Sume  (lei)

A B 2018 2019
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat 
sau local si virate în perioada de raportare din profitul 
companiilor naţionale, societăţilor naţionale, 
societăţilor şi al regiilor autonome, din care:

170 157

- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al 
anului precedent, din care virate:

171 158

        - către instituţii publice centrale 172 159

        - către instituţii publice locale 173 160

        - către alţi acţionari la care statul/ unităţile 
          administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin 
          direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de 
          ponderea acestora.

174 161

- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare 
anterioare anului precedent, din care virate:

175 162

        - către instituţii publice centrale 176 163

        - către instituţii publice locale 177 164

        - către alţi acţionari la care statul/ unităţile 
          administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin 
          direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de 
          ponderea acestora

178 165

XV. Dividende distribuite actionarilor din 
profitul reportat

Nr. 
rd. Sume  (lei)

A B 2018 2019

Dividende distribuite actionarilor în perioada de raportare 
din profitul reportat

179 165a 
(312)

XVI. Repartizări interimare de dividende 
potrivit Legii nr. 163/2018

Nr. 
rd. Sume (lei)

A B 2019

               - dividendele interimare repartizate  8) 180 165b 
(315) 0

XVII. Creanţe preluate prin cesionare de la 
persoane juridice *****)

Nr. 
rd. Sume  (lei)

A B 2018 2019
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Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la 
valoarea nominală), din care:

181 166

     - creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice 
afiliate

182 167

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

183 168

     - creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice 
afiliate

184 169

XVIII. Venituri obţinute din activităţi  agricole 
******)  

Nr. 
rd. Sume  (lei)

A B 2018 2019

Venituri obţinute din activităţi agricole 185 170
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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 muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 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 entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de 
Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației. 
 *****) 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) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială 
mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'. 
 3) 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.  
 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii. 
 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.  
 6) 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.  
 7) La secţiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 155 - 165 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului 
social vărsat  înscris la rd. 154. 
 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi 
completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei. Nu se raportează dividendele 
prezentate la rd. 166.



la data de  31.12.2019

Elemente de  
imobilizari 

 Nr. 
rd.

Valori brute

Sold  
initial

Cresteri Reduceri

Total Din care: 
dezmembrari 

si casari

Sold final  
(col.5=1+2-3)

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Cod 40  

F40 - pag. 1

 - lei - 

A B 1 2 3 4 5

I.Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si 
cheltuieli de dezvoltare 01 X

Alte imobilizari 02 11.306 X 11.306

Avansuri acordate pentru  
imobilizari necorporale 03 X

Active necorporale de explorare 
si evaluare a resurselor minerale 04 X

TOTAL (rd. 01 la 04) 05 11.306 X 11.306

II.Imobilizari corporale 

Terenuri 06 983.105 X 983.105

Constructii 07 4.304.208 4.304.208

Instalatii tehnice si masini 08 6.028.659 6.028.659

Alte instalatii , utilaje si mobilier 09 12.806 12.806

Investitii imobiliare 10

Active corporale de explorare si 
evaluare a resurselor minerale 11

Active biologice productive 12

Imobilizari corporale in curs de 
executie 13

Investitii imobiliare in curs de 
executie 14

Avansuri acordate pentru 
imobilizari corporale 15

TOTAL (rd. 06 la 15) 16 11.328.778 11.328.778

III.Imobilizari financiare 17 2.000 X 2.000

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 
(rd.05+16+17) 18 11.342.084 11.342.084



SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE 

 - lei - 

F40 - pag. 2

Elemente de imobilizari Nr. 
rd. Sold initial Amortizare in cursul 

anului

Amortizare aferenta 
imobilizarilor scoase 

din evidenta 

Amortizare la 
sfarsitul anului 
(col.9=6+7-8)

A B 6 7 8 9

I.Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si 
cheltuieli de dezvoltare 19

Alte imobilizari 20

Active necorporale de explorare 
si evaluare a resurselor minerale 21 10.547 520 11.067

TOTAL (rd.19+20+21) 22 10.547 520 11.067

II.Imobilizari corporale 

Terenuri 23

Constructii 24 3.648.317 79.957 3.728.274

Instalatii tehnice si masini 25 5.145.994 32.891 5.178.885

Alte instalatii ,utilaje si mobilier 26 12.806 12.806

Investitii imobiliare 27

Active corporale de explorare si 
evaluare a resurselor minerale 28

Active biologice productive 29

TOTAL (rd.23 la 29) 30 8.807.117 112.848 8.919.965

AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30) 31 8.817.664 113.368 8.931.032



SITUATIA  AJUSTARILOR  PENTRU  DEPRECIERE 
F40 - pag. 3

 - lei - 

Elemente de imobilizari Nr. 
rd. Sold initial Ajustari constituite 

in cursul anului
Ajustari 

 reluate la venituri
Sold final   

(col. 13=10+11-12)

A B 10 11 12 13

I.Imobilizari necorporale 

Cheltuieli de constituire si  
cheltuieli de dezvoltare 32

Alte imobilizari 33

Active necorporale de explorare si 
evaluare a resurselor minerale 34

TOTAL (rd.32 la 34) 35

II.Imobilizari corporale 

Terenuri 36

Constructii 37

Instalatii tehnice si masini 38

Alte instalatii, utilaje si mobilier 39

Investitii imobiliare 40

Active corporale de explorare si 
evaluare a resurselor minerale 41

Active biologice productive 42

Imobilizari corporale in curs de 
executie 43

Investitii  imobiliare in curs de 
executie 44

TOTAL (rd. 36 la 44) 45

III.Imobilizari financiare 46

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - 
TOTAL (rd.35+45+46) 47

  Suma de control F40 : 121634696 / 461921640

INTOCMIT,

  Numele si prenumele

IFTIME SILVIA

  Numele si prenumele

MIHAI ELENA

  Nr.de inregistrare in organismul profesional:Formular 
VALIDAT

   Semnătura _________________________________ 

   Semnătura _________________________________ 

ADMINISTRATOR,

  Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC



  
  
ATENTIE ! 
 Conform prevederilor pct.  1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 3781/2019, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului 

financiar 2019 în format hârtie și în format electronic sau numai în formã electronicã, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține si prima 
paginã din situațiile financiare anuale listatã cu ajutorul programului de asistențã elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnatã si scanatã alb-negru, lizibil".  

  
              Prevederi  referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea   
                          raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității 
  
A. Întocmire raportări anuale 
  
1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității: 
 ● termen de depunere –150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar; 
  
2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității: 
 ● termen de depunere –150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, respectiv a anului calendaristic; 
 ● entități care depun raportări contabile anuale: 
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016,  
  cu modificările și completările ulterioare; 
 - entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic; 
 - subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European; 
 - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic. 
  
 Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale: 
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016,  
  cu modificările și completările ulterioare; și 
 - entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic. 
  
3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entităţile care nu au desfăşurat activitate de la constituire până la sfârşitul 
exerciţiului financiar de raportare: 
 ● termen de depunere –60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar 
  
B. Corectarea de erori cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor 
cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale depuse de operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin 
OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare. 
  
  
Erorile contabile, aşa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării 
acestora, nu poate fi depus un alt set de situaţii financiare anuale/raportări contabile anuale corectate. 
  
  
C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea 
contabilității 
  
Ori de câte ori entitatea îşi alege un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind 
modificarea şi completarea unor reglementări contabile. 
  
În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei însțiințări în acest sens. 
  
Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat,în cazul în care entitatea îşi modifică data aleasă pentru întocmirea de situaţii financiare anuale astfel 
încât exerciţiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanţiere raportate începând cu următorul exerciţiu financiar 1)  încheiat se referă la 
data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri şi cheltuieli corespund exerciţiului financiar curent 2), respectiv exerciţiului financiar 
precedent celui de raportare. 
  
De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2020, 
aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează: 
 - pentru 31 decembrie 2019 – raportări contabile anuale; 
 - pentru 31 decembrie 2020 –situații financiare anuale. 
  
  
D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 3) „Sume datorate acţionarilor/asociaţilor”. 
În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entităţile afiliate”. 
------------- 
 1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntocmesc la nivelul unui an calendaristic. 
  
 2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic. 
  
Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanţiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31decembrie 2020 se referă la data de 
1 ianuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2020, iar rulajele conturilor de venituri şi cheltuieli corespund exerciţiului financiar curent (2020), respectiv exerciţiului 
financiar precedent celui de raportare (2019). 
  
 3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acţionari/asociaţi la 
dispoziţia entităţii, precum şi dobânzile aferente, calculate în condiţiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acţionari/ asociaţi - 
conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acţionari/ asociaţi - dobânzi la conturi curente”). 
  
 

Precizari MFP     (înapoi) LISTARE



Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Cont SumaNr.cr.

OK

1

?

  (ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

Preluare F10, F20 col.2
Conturi entitati mici 1011 SC(+)F10S.R31

Sterge date incarcate

Atentie !   Selectati mai intâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

1 -

+ Salt
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EMA SA
PIATRA NEAMT
RO2048307
J27 ts4t1991
Capital social:71 1 795RON Bilant 31.12.2019 - Nota 2

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

--

lntocmit
Numele si prenumele: LMihai Elena
Calitatea: I Director Economic
Nr.de inreqistrare in orqanismul profesional:

Semnatura. ,w,
Denumirea provizionului

Sold la
inceputul

exercitiului
financiar

Transferuri Sold la
sfirsitul

exercitiului
financiar

ln cont Din cont

lftime Silvia



EMA SA
PIATRA NEAMT
RO2048307
J27t54t1991
Capital social:71'l 795RON Bilant 31.12.2019 - Nota 3

i.,

Repartizarea profitului

Semnatura, 
I

-

V/

Destinatia Suma

Pierdere 1344237

rezerva leoala

acoperirea pierderilor contabile

dividende 0

alte reoartizari -fd rezerva 1384237

Profit nereDartizat

Numele si orenumel



EMA SA
PIATRA NEAMT
RO2048307
J27t54t1991
Capital social:71 1 795RON Bilanl 31.12.2019 - Nota 4

!

Analiza rezultatului din exploatare

qg--

l}

.b

lndicator
Exercitiul
Drecedent

Exercitiul
curent

0 I 2
1. Cifra de afaceri neta 6 006 303 5 140 800
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate
f3+4+5) 6S89734 6525042
3. Cheltuielile activitat de baza 6989734 6525042
4. Cheltuielile activitat lor auxiliare
5. Cheltuielile indirecte de productie

6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2) -983431 -1384242
7 Cheltuielile de desfacere
8. Cheltuieli qenerale de administratie
L Alte venituri din.exoloatare 3316 5

10. Rezultatul din bxploatare (6-7-8+9) -980 115 I 3A4237

Administrator lntocmit,
Numele si prenumele: lNumele si prenumele: Ivlihai Elena I

lftime Silvia 1 -4i:ii'.\\- lca,itatea: Director economic I.**ffi :

(r,P -F

lNr.de inregistrare in organismul profesional: I

Semnatura, Il/rD -/



EMA SA
PIATRA NEAMT
RO2048307
J27t54t1991
Capltal social:71 1 795RON Bilant 31.12.2019 - Nota 5

Situatia creantelor si datoriilor

Creante
Sold la 31.12.2019 Termen de lichiditate

col2+3 sub 1 an oeste 1 an

0 1 2 3
Total . din care: 1133020 1133020
1 Furnizori debiiori 560 560
2.Cllenu 1109785 1109785
3 Avansuri Dersonal
4.Alte creante personal
5.TVA de rambursat
6.Alte impoziie taxe 16175 16175
T.Debitoridiversi 6500 6500

Datorii
Sold la 31.12.201S Termen de lichiditate

col2+3 sub 1 an peste 1 an
0 1 2 3

Total . din care : 979202 979202 0

l.Furnizori 399 843 3S9 843
2 Furnizori imobillzari 0 0
3.Furnizori facturi nesoslte 74172 74 172
4 Personal remuneratii datorate 71 471 71 471
5.Salariineridicate 0 0
6.Retinerr din salariu DentrL.r terti 92 92
7.Alie datorii-Dersonal 6 808 6 808
S.Aslourarisociale 141 412 101412
9.Aiutor somai/CAl\,,] 6 096 6 096
'1 0.lmoozii profiuvenit mlcro 0 0
11 lmoozii salarii 15 779 15 779
12.TVA de plata 32 946 32 946
l3.Fonduri sDeciale 20 20
14 Creditoridiversi 0 0

1 5.Asociati conturl curente 0 0
16 Dlvidende de Dlaia 73 517 73 517
17.Alte imprumuturi $i datorii aslnrilate 196 646 196 646 0

Administrator lntocmlt,
Nume e s DrenLrnel z*:\ lNumele siprenumeie: l[,,]lhai Elena
lftime Sllvia i, ]Calilatea: Director economic ]

Semnatura

N..le inreoi.kare in oro:nismrl n.ofesional l

e.Fi tli
Stamp la un F'lI I $r9z. io,l s"rnnut""'

: P "d:/
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EMA SA
PIATRA NEAMT
R02048307
J27t54t1991
Capital social:71 1 795RON Bilant 31.12.2019 - Nota 6

Principii, politici si metode contabile

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare sunt efectuate in

conformitate cu principiile contabile si anume:

> principiul continuitatii activitatii
> principiul permanentei metodelor
> principiul prudentei
> principiul contabilitatii de angajamente
> principiulintangibilitatii
> principiul evaluarii separate a elementelor de activ side datorii
> principiulnecompensarii
> contabilizarea si prezentarea elementelor din bilant si contul de profit si

pierdere tinand seama de fondul economic al tranzactiei sau al angajamentului
in cauza

> principiul evaluarii la cost de achizitie sau cost de productie
> principiul pragului de semnificatie

Nu sunt abateri de la principii si nu s-au schimbat metodele de evaluare.

Nu s-au folosit reguli de evaluare alternative.

Dobanzi incluse in costulde productie al activelor imobilizate si circulante cu
ciclu lung de productie: nu este cazul.

Numele si orenumele: L[,,lihai Elena
Calitatea: I Director economic
Nr.de inr€oiskare in oroanismul ional:

lry

\,

Administrator

Semnatura,
Stampila un

Numele si
lftirne Silvia

iSaatr) 'w---'



EMA SA
PIATRA NEAMT
RO2048307
J27t5411991
Capital social:71 1795RON Bilant 31.12.2019 - Nota 7

j

Actiuni si obligatiuni

Capitalul subscris sivarsat al EMA SA este de 711 795 RON.

Actiuni rascumparabile: nu este cazul

Actiuni emise in timpul exercitiului financiar: nu este cazul

Obligatiuni emise: nu este cazul

Semnatura,

'Yr"
Numele si prenumele:

Semnatura,
Stampila unitatii



EMA SA
PIATRA NEAMT
RO2048307
J27t54t1991
Capital social:71 I 795RON Bilant 31.12.2019 - Nota 8

lnformatii privind salariatii, administratorii si directorii

Salarizarea directorilor si administratorilor:

Administratorul firmei nu este angajat.

Valoarea avansurilor si creditelor acordate directorilor si administratorilor in timpul

exercitiului flnanciar: nu este cazul

Salariati:

Numarul mediu aferent exercitiului financiar: 1

Salarii platite aferente exercitiului financiar: 3 676 007 RON

Cheltuieli cu asigurarile sociale: 156 604 RON.

ntocm
Numele si Drenumele: [Iihai Elena
Calitatea' I Director economic
Nr.de inreqiskare in orqanismul Drofesional:

Semnatura /1/1 -.'1,M4 _..-V-"o,-

Nurnele si orenumele:
lftime SiTvia

Semnatura,
Stampila un
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EMA SA
PIATRA NEAMT
RO2048307
J27t54t1991
Capital social:71 1 795RON Bilant 31.12.2019 - Nota 10

l

Alte informatii

a) Prezentarea persoanei juridice:
EN,4A SA a fost infiintata in anul 1991, avand ca principal obiect de activitate: Fabricarea prin
iricotare sau crosetare a altor articole de imbracaminte, cod CAEN - 1439.
Sediul societatii este in localitatea PIATM NEAMT, jud. NEA[.4T.

b) lnformatii privind relatiile persoanei juridice cu filiale, inireprinderi asociate sau cu
alte socieiati in care se detin titluri de participare strategice: nu este cazul.

c) [rodalitatea folosita pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ
si de pasiv, a veniiurilor si cheltuielilor evidentiate initial intr-o moneda straina: inregistrarea
in contabilitate se face Ia cursul din data documentului justificativ.

d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:
proportia dintre activitatea curenta si cea extraordinara: nu este cazul
- reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultaiulfiscal: nu este cazul.

e) Cifra de afaceri:
Cifra de afacerineta este in valoare de 5 140 800 RON. dincare:
productia vanduta in valoare de: 4 643 436 RON
venituridln vanzarea marfurilon 497 364 RON

0 Nu s-au constatat evenimente ulterioare daiei bilantului.
g) Nu s-au inregistrat venituri si cheltuieli extraordinare si niciveniturisi cheltuieli in

avans.
h)i) Firma nu are incheiate contracte de leasing financiar sau operational.
j) Onorariile platite persoanelor care verifica situatiile financiare anuale simplificate:

socieiatea are incheiat contract cu o firma de audit membra CAFR.
l(,l,m,n,o,p

Administrator

nu

Zg.'*'iB,tj- flh*
NL.tmele si orenumele:

ci
:le si prenumele: l[4thai Elena

lftime Silvia atea: Directoreconomic

Semnatura, ,-
Stampila uni6tii

\%% e inregistrare in organismui profesional:



I4ODEL DECLARATIE
DECLARATIE

conformitate cu prevederile

BILANT. txt

art.30 din Legea contabilitatii
nt.a2/1997

S-au intocmit situatiile financiare anuale 1a 31/72/2O79 pentru

Entitate: SC El,lA SA

ludetul:27--NEAl,lT
Adresa: localitatea PIATM NEMT, str. BALTAGULUI, nt. 1, tel,0233 275O7O
Nuflar din registrul comentului: )27 /54/1997
Forma de paoprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 1439--Fab.icanea
prin tricotane sau crosetare a alton anticole de inbracaminte
Cod unic de inregistranei 2048307

subsemnata ing. IFTIIVIE SILVIA
isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la
31-/ L2/ 2Aa9
si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate Ia intocmirea situatiilor
financiare anuale
sunt in confonmitate cu reglementarife contabile apIicablIe.

b) Sltuatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei
financia re,
peaformantei financiare si a celorlalte informatii referitoare Ia
activitatea
desfasurata.

1n

c) Pensoana juridlca isi desfasoara activitatea in conditii de
continuitate.

Page 1



EXPER
audit - Camera Audito br

.-cutRo
lui, nr. l, B1B.9,

0046i. - Tel./Fa-r 02

RAPORTUL AUDITORILOR INDEPENDENTI CATRE ASOCIATII

SOCIETATIIS,C. EMA SA

Raport asupra situatiilor financiare

0pinie

1 Am audiiat situaliiLe flnancare anexate ale societAlii S,C. EMA SA (Societatea )care cuprlnd

bjlantu la data de 31 decembrie 2019, contu de profit si plerdere , situatia modificarlor

capitaluLui propriu, 9i situalia fluxurilor de trezorerie pentru exercilul financiar incheiat la aceaste

date$i unsumaral politicilor contabiie semnificauve precum gi alte note explicative la slluatile

fnancare Stuauile financiare mentionate se refere la

. Totalcapitaluri proprii: - 10.706.604

. Rezultatulnetalexerciliuluifinancialr -1.384.237

2. in opinia noashd, situalile lnanciare anexate oiela o imagine fidela a poziiiei financiare, a

societetii SC, EMA SA,precum si a rezultatului operatunilor sale si a fluxurilor sale de

trezorede pentru anul incheiat , la 31 decembrie 20.19 , in conformiiate cu ordinul Ministrului

Finanlelor Publce rt 180212A14, pentru aprobalea Reglemeftarllor contabiLe privind situatiile

financiare anuae ndvidualesi sltuatiilefinancaleanualeconsolldate,cumodificariLeulierioare(
0[/FP 1802/2014")Qi cu poLitic]le coniabile descr se in noiele la situaliile fnanclare

lei,

lei,

Autoritateapenlru Srp,,;reql,lffi[. .,
.,_ 

j-ct]vit,lii oe ALdit ;ra,,,i:r, a rii.isl
Firmadeauiit;

sc i4EGl t!ii' ilt!t:.ti
Regrslrutiuii e{;11,"",. it lit



I
Baza pentru opinie

3.Am desfegurat auditu nostru t^n conlorm tate cu Standardele lnternationae de Audil
(lSA-i). Responsabllit,tie noastre in baza acestor standarcle sunt clescrise deialial in secliunea
'RespansabilftAlib auditarului intrun audit al situaliilor financiare ,'din raportul nostru. Suntem
independenli fald de Societaie, conform cerintelor de etica profesionala rclevante pentru auditul
situaliilor fin ancia re d n Romania si ne-am lndeplnit celelalte responsabilitet etce, conform acestor
cerinte.

Credem cA probee de audt pe care e-am obtinut sunt suficienle ! adecvate penku a
furn:za o baza pentru opin a noastra

Aspectele cheie de audit

4.Aspectele cheie de audit sunt acee aspecte care, in baza tationamenlului nostru
profes onal, au avut cea mai mare mportantA pentru auditul situaliilor fnancare din perloada
curentb. Aceste aspecte au fost abodate in contextu aud tului siiuallilor financiare in ansamblu si
if formarea opiniei noastre asupra acestora Ei nu oferim o opine separate cu privire la aceste
aspecte.

Aspecte cheie de audit

Veniturie cuprnd in pincipall veniturile din lucrari
executate si sevicil prestate .Venitul este
Tecunoscut a ivrarea/ receptia lucrarior conform
contractelor de prestari servicii ifcheate cu c ientil

Am ldentifiaat Tecunoastrea ven turlor ca asp-"ct
chele de audit, deoarece venturlle repreznta unul
d n indicatori cheie de pedormanta a Soc etati s,
prf urmare exsta un risc inetent n legalura cu
recunoasteTea lol de caire conducere pentru
indeplinirea ufot obiective sau asteptari spec fce

Proceduril noastre de audit pentru evauarea
recunoasler i au inclus urmatoarele

. Testarea efcacitaiii princ palelor
cor.-oa e ale Soc erat i oeltru a preven
si detecra hauoa s eTor le n

recunoasterea ven tur lor Aceasta
procedura a inclus testarea controaleot
pentru recunoasterea veniturilor , pe

baza lvrarior efectuate , prin refedre a
un esaniion de tranzact i

. nspectarea contracteor cu clenii , pe
- baza de esantion, pentru a evalua daca

criterlile de recunoastere a ven turilor
Socetati au fost in conformitate ou

cerTlee s' sraldardere conrab le in
vigoare;

. Evaluarea pe baza de esantion , a

recunoaster i n perioada flnanc ara
corespunzatoare a ven turior
inreolstrate a e de sfarsitul

Aut0rilalea penlr! Sitpf a,leqh0iril F,rf,r,...

Actlvililil dNA|liil!lalT hr iiilAil; j

Firrnadeaudiir
(l UrCr lR{1 E!!rll qrr

Regislrul Public Eilctronic; [A 11e

lvlodul de abordare in cadrul misiunii de
audit



exercitiulul flnancar , prln compararea
tranzactii or seLectate , cu documentatia

de confirma a soldurilor
sfarsitu anirlui pe baza de

esantion l

5 Alte informati nclud Rapodul administratorlor.Adminlstraiori sunt responsabil pentru

intocmirea si prezentarea raportului adminiskatorlor in confomitate cu cerintele OIMFP

rt.180212414 Reglementali contabile prlvind situatiile financare anuale indivduale s situatile
fnancare anuae consolidate, punctele 489-492, care sa nu contina denaiurar semnilicative si
peniru acel control ntern pe cale conducerea il cons dera necesar pentru a perrnile intocmirea si
prezentarea Raportului admin stratorilor cale sa nu contina denaiurari semnificative , datorate
fraudeisau eror i.

Raportul administratorilor este prezentat de a paglna 1 a 7 si nu face pade din situatlile
fnanc are ind viduale.

Opln a noastra asupra situat ilor flnanciare indivduale nu acopera raportul administratorilor.

ln Legatura cu audilul situatiilor financiare peniru exercitiu financlar inchelat la 31 decembrie 2019,
responsabililaiea noaslra esle sa cillm Raportul adri'tinistratorilor , si in acest demers , sa
apreciern daca exsta neconcordante semnificailve inke Raportul administratorilor si situatlile
fnancare, daca Raportul admlnistratorulu include,ln toate aspectele semnfcative, informaUile
cerute de OI\4FP N 180212414, punctele 489-492 , d n Reglementar le contabile privind situatiile
financare anuale individuale sl situatile fnanciare anuae consolidate, sl daca ln baza
cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul audtuui situatiilor financiare cu privlre la
Societate s la mediul acesteia , informatile ncuse if Rapoflul adm nistmtorior suni eronate
semnificativ .Ni se so iclta sa raportam cu privire la aceste aspecte.

ln leqatura cu auditul situatiilot financiare individuale . nai am citil rapalul adninislratorilat oentru
siluatiile financiare individuale si uezentat de la paaina 1 la 7 si rapaian ca :

a )in Rapolul adninistrctarilor nu an identificat infarmatii care sa nu fie consecvente , in
toale aspectele sennificative , cu infamatiile prezentate in situatiile financiare individuale anexate.

reLevarta ,. Obt nerea
cieniilor la

Autorilateapentrll Sl]prave0herea publici 
a

.. Activ ratirdeAl]dilslaria, 
IASpAAS)

Firlna de auditl
SC II{EGA COI]I EXPERI $NI
Registrul Public lleclronit; tA 140
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^\RAh.nlte(]ninislratori]a(dentiicatnajsusincluc]e'inloateaspectelesennifjcalive,,t",^",i,i|r"i!iii' i""'6:iii 7i fiiarot, p')t'ctete 48s'4s2 Eegtementoh canzb'te a' vind

,iitijati;te firanc,a,e anuale rno^idlrdie sr s'ruati're finar"Qre an'Jale consattoalet

^\t^ ^--. ^tn^.tintatnr tt inteleoerii noastre daban(lite in cursul au(litului situatiilot
Lltt |)w-e !q "-' "-

financiaie indtviduale pentru e\ercitiul incheiat ]a data de 31 decenbrie 2018' cu pivie ]a

socretale si mediul acesteta , nu an neruncat infornatii incluse in rapafiul adninislrctailot care

sa fie ercnale semnificativ .

Raoo'tut admir,slralo'iro' nJ esie parle l"llegtanla a s'luair e I ranc'are'. lr 'apon'J'

,#,"ir,,rri,"j a" 1J a- 'deri'car '1'ormdli ira"c'a e ra e sa re r mod se".rrficatv

i",.**0r"," ,., i'o ..ali''e o-ezenlaLe 
'1 

srlJal' le 'rarc'a'e a atJraie

Responsabilitatea conducerii si ale percoanelor rcsponsabile cu ouvefianta Dentru

situatiile financiare

o.Conducerea Societelii este rcsponsabila pentlu intocmLrea sltuatlllor financlare care sa

^I.ra^'mr.ineloe;aacesio-s'tJai'l'Tarc'a'elrcolformitatecuLegeaConlabi'Iali'"-e),igtji":"prt 
'i..r r: 

*oJ;*u si cLr R'ole-erra .e conrabie Ro^1a1esrr coT'o"'re c'l

iii,*tlr" . ii-l -Ct,unitatilor 
Economrce Europene aplobate Clrr 

olglll .Y:':.I'llI
r:-^-'^^.D'^i.6nr lRorr0l4cr,modf(arleJteloare$i cJpol'lciecontabiLed"scl"e"l

:l,i:iJt t;;iir; inun-ri"" 
-,1 

pentru acel control inieln pe care conducerea il oonsidera

"::";:J;;il ; o;,;it" iniot,n"" at situatii financiale lipsite de clenaturari semnlflcative'

cauzate fe de frauda {le de eroare

i. er".ril t"rpontuuritate includel proiectarea' lmplementarea- ll menlinelea unul control

,l*ir""itrrti ,i.*it irtocmirea ii prezentarea fdela a sltualijlor flnanclare care sa nu con!ne

o...irial'r*ifi.rii*, datorate fiaudei sau erorii, seleciarea $l apllcalea politicilor contabile

;$ltlt il;;;;;; unor eslirnall contabile rczonabile in clrcumstanlele date'conducerea

"rt. 
i"rp.rtrUL. pentru evaluarea capaciattii Societatii de a- s! continua acivitatea ' 

pentru

ooiuntJt"r-art" "tn 
cazul , a aspectelol teferitoare la continuitatea activitatii si pentru

utrllzalea contabLlltaUl pe baza conlnulEiil activltatil' cu exceptia cazului in.care condu'erea lje

;;;;;;;;. lichideze socieiatea sau sa opreasca operatiunlle ' fie nu ale nicio alta

alternativa realista inafara acestola

8'PersoaneLeresponsabilecugUvenantijsuntlesponsabilepentlusupravegheleaplocesului
de rapodare financlara a Societatii

S.Obiectivele noasire constau ln obtinerea unei asigurari 
'"toi1!]9-'!l'.t19^T:t'l?.]l^:1:de denat-urari semnificative ' 

cauzate fie de frauda lle
situatille {lnanclale, ln ansamblu sunt lpsite

Ac:iv ti lr ir Aud tSrai]lir iiSiAAgl
Firma de a ui L!:

sc rdrGA cci{i E;{itrT !il.
Regislrul Plilir; iiaeirtnie: FA iil

;. ;';;'. . f:r.r. t' ',. em'1'e'ea '1-i Iapon ar aJdr
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Asigurarea rezonabila reprezinia un nive ridlcat de asigurale , dat nu este o garante a faptului ca

un audit desfasurai ln conformitale cu lSAva detecta intotdeauna o denalurare semnificativa ,

daca aceasia exista .Denatularile pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroale si sunt consldetate

semnificative daca se poate preconiza , in mod rezonabi , ca acestea , individua sau cumulat, vor

influenta deciz ile economice ale utilizatolllor , Luate in baza acestol situatil financiare.

L Ca parle a unui audit n confolmitate cu SA, exercitam latlonamentuL profesional, sl filentnem

scepiicsmul profesional pe parcursu auditului. De asemenea ;

ldenUfcam si eva uarn riscurie de denatulare semnificativa a situatiilor f nanciare,

cauzate fe de frauda , fe de eroare , proiectarn si si executam procedur de audit

ca raspuns a respectivele rscuri si obtnem probe de audit suiiclente si adecvate

pentru a fuiniza o baza peniru opinia noastra.Riscul de nedetectale a une

denaturarl semnficatve cauzate de frauda este mai dicat decai cel de

nedeieclare a unel denaturari semnifcative cauzate de eloale, deoarcce flauda

poate presupune inieegeri sectete, fals, omisuni ntentonate, declaratii false si

evitarea controlu ui intern.

lntelegem controlul iniern relevant pentru aud t, !n vederea proiectarii de procedud

de audit , adecvate c rcumstantelor , dar fara a avea scopul de a exprlma o opinie

as rpra efica, lal . corro' I L iner- ar Societal i.

Evaluam gradu de adecvare a politiclor contabile utilizate sl caracteru lezonabl

al esimariLor contabile si al prezeftariol aferenle de informaUi realzate de catre

conducere

Formulam o concluzie cu prlvre la gradul de adecvare a utiizalii de catre

conducere a contabiLitatii pe baza conlinultatil acuvilat i si detelmninar. , pe baza

probeor de audt obtinute daca exista o lncerlitudlne semnificativa cu privire a

evenimente sau condlU care ar putea genera indoieLi semnificatlve prvnd

capacitatea SocetaU de a-si continua activitatea Ln cazul in care concluzionam

ca exlsta o incertitun ne semnificatva, tlebue sa atlagem atentia jn rapo(ul
audtorulul asupra prezentatlol afercnte din situatile financlare sau, in cazul n

caTe aceste prezentar sunt neadecvate , sa ne modificam opinia. Concluziile

noaske se bazeaza pe probele de audit obtnute pana a data raportu ui

audltorului. Cu toate acestea , even menie sau condl| vitoare pot determlna

Socielalea sa nu si mai desfasoare activitatea n baza plncipiului contnuitau

acUvitatli.

Evaluam ln ansamb u prezentarea , structura si continutul situatiilol financiare ,

inclusiv al prezentarilor de informatil ,simasura n care sltuatiile financale ref ecta

r,Ir;u-ffi" 1,r.,,,.,., :

", 
Acllvitillrij(.A -. \ ;r. r":rr.Jfn:.1

flrlna de 3 !dii
sc [{E6A itilt it{:!t:: l
Regisirijl !rf lil f j,r,iit,fi ,t j f; .i4ll



tranzactiile si evenimentele care stau la baza aceslora int o maniera care sa
rezulte intr-o maniera fidela.

'l0.Comunjcam persoanelor responsabile cu guvernanta , prjntre alle aspecte, a a Olantficata sipr.gramareain t'mo a audtJrui . precJm s prhcipa,ele corsialari ale'audiu,ui ,-iniiri, o.i.e
deficiente semniiicative ale controlului intern, pe c"," f" iA"ntinrm p" f""ri.r'f *Oitrlri"

ln numele societatii de audit;

S.C. MEGA CONT EXPERT" S.R.L,
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
lnregistrata la Autoritatea pentru Supravegherea publjca
A Activitatii de Audit statutar (ASPAS )
Cu nr. Fa 140,
Piatra Neamt, str Progresuluj , nr.l, bl.B 9, Ap,55

PiatnNeamt, 27.04.2020

I

I

Aud itor financiar

Diaconita Savina Maria
lnregistrata la Autoritatea pentru Supravegherea publica
a Activitatii de Audit Statutar (ASpAS )
Cu nr. Fa 1324

i5/eghereaPutiie

ltthr{ISPAtSI

{25
)iFA 110

,.-r0ritateapenlruSupravegherea Publ ra d

Aclivililii de Audit$htrltar (A

iirditorlinanciar:

ec. 0lA0OtllTA SAVll,lA [lARItr-

Registrul Publh ilertronrc; AF 1 32{
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Declaratie privind Guvernanta Corporativa

Contine autoevaluarea gradului de respectare a "prevederilor de indeplinit" precizate in documentul
"Principii de Guvernahta Corporativa pentru AeRO - piata de actiuni a BVB" 'intrat in vigoare la
04.01.2016, precum si a masurilor adoptate sau care urmeaza a fi adoptate in scopul de a se ajunge la
indeplinirea tuturor acestora.

Preambul
Principiile de Guvernanta Corporativa ale Bursei de Valori Bucuresti aplicate de SC EI4A.S.A. au scopul
de a creste nivelul de transparenta si incredere pentru actionarii prezenti si viitori ai Societatii si de
crea o legatura mai stransa cu actionarii si o deschidere mai mare catre toti investitorii potentiali.

O buna guvernanta corporativa este un instrument puternic de crestere a competitivitatii afacerilor, iar
SC E[4A S.A. urmareste indeplinirea tuturor acestor recomandari, contribuind la cresterea eficientei
activitatii, pentru succesul pe termen lung al Societatii.

Orice schimbare semnificativa fata de aceasta Declaratie anuala privind Guvernanta Corporativa va fi
prezentata intr-un raport curent.

Tabel privind Conformitatea cu Principiile de Guvemanta Corporativa:

soc'eu'e, reor.e ss deu' e U es'lire?r'l'endlCon_'i''tr
cJE 'a 'rl,dd .enr:oe rre, rb.L C,. 'E ocor l,d a'r
lLncn. e oe condreF -he,e ae sotreitr- Admrinreres
mnfli.nrlxi de inr.rese l, nivelnl Consiliului tEbuie de
ase.o, e lie lnct id re3ulmentul Consiliului

oricc alt aneajamcnre prolesionale ale membnlor Consiltulu!
incluiv pozitia de mnbru ex*utiv sau nexeuriv al
Cols I'u tr r srr so..bn re{. red filul. ale $c:e. .i) ii
'r.'rurL Dn-prolir- \or fi adLr a cuosinu Consl 

'lu
inainle de numire si Ee DsioadB mandatului.

X

Iiccee ncmbru al consiliului va infoma Consiliul cuprivift
la ..jce legilura cu un actiodr care dctinc direl sau indn@r
actiui Eprczentand nu mai putin de 5% din numarul toh de

drptui de lor A.6td obligatie de in ved.re orie fel de
Iegarua cae poate ali.b po2ilia nenbrului respaliv pe

asp@te ce tin de decizn .le Consiliului.

x

RBportul uual lrebuie sa infomse daca a avDt loc o evalu.re a

Consiliului, sub @nducerea prcscdintelui. Trebuie sa conlina,
de,smene,, numaol de sedintc alcConsiliului

Pocedm privind coopstrea cu ConsulEntul Aubnzat pe.tru
penoada in cse acelsla @opetue esie inpus de BuGa de
Volon Budu@li online cel 1oale : prevedenl e precizatc tn

codul de Guvemanh Colpomtish.
x
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orar aE ca .eFmi (oepdl-Helr '. oe sLJ I ' '.en' d 1

-;" ." e ii! s-r o,,n rFr.' e Lner (re odi Jep-r del''
caE va mporta cotriliului, iar, in cadrul sociehrii, ii Ya nPolta

d;e.i Dndo luiCeneral

X
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mnabilc si. de 6eneneo. ilotzelo cheie si principiile penlru

.rolarervenituilorm€nliorate mai sus

D.1 s,.l-i-"'tur r,ro a" inrmll" u*-ute ln p.lederile lecale

fiina de i.kmcl a $cictalii vx contine o seotiune dedicata

R.l3ilei.u Investitorii. atal in !inbaronda
cat si ii limba eneleza. cu toate inromatiilo eleYmle d€ inteEs

n.ii inlestitori.inclumd:
b.l,l, h rrpalel. {gLmer cale socrtuu..1pm cJL_*a
ron{hti\ n reeulmenrele inreme ale nrganelorrbt!Lere

D,1.2. cv-un L;enbnlo. orsmeloi statutde
D r r- Ranornde.ut.le n rapoarrele periodne

n t 1 r; om n cr D vre l, add' a"e sern'e 'lc
acrio.arilor ordinea de ;i si naLerialele aferente: ho1lnile
adunarilo. Cenerale
n r .5. lnfomatii cu liviE la cvenimcnte o9ors1'Ye prsun
nl,h drvidendelor s;u alte evenincnte cre uu @ rezLniai
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I mis q Pn'. P.ile LDI s'rcl de
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