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MERCUR S.A. 

Nr. 241/24.02.2017 

 

 

RAPORT ANUAL  

AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL MERCUR S.A.  

CONFORM REGULAMENTULUI NR. 1/2006 AL C.N.V.M.  

pentru exercitiul financiar 2016 

 

 

 Denumirea entităţii:  MERCUR S.A. 

 Sediul social: Craiova, Calea Unirii nr. 14, cod poştal 200419, judeţul Dolj. 

 Număr înregistrare în Registrul  Comerţului: J 16/91/1991. 

 C.U.Î.: 2297960. 

 Piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise de entitate: Sistemul 

alternativ de tranzacţionare ATS –AeRO, simbol MRDO. 

 Capital social: la 31.12.2016 : 2.958.210 lei, iar la data prezentului raport: 

18.150.650 lei. 

 Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea 

comerciala : nominative si dematerializate 

 

1. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE 

Conform actului constitutiv, societatea MERCUR S.A. are ca obiect principal 

de activitate comertul cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare 

predominantă de produse nealimentare, cod CAEN 4719. În anul 2016, activitătile 

desfăşurate a fost de închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare cod CAEN 

6820 si comert pentru valorificarea stocului de marfă rămas în urma lichidării 

activităţii de comercializare marfă în nume propriu si derularilor lucrarilor de 

modernizare a Centrului Comercial Mercur, într-un spaţiu închiriat în Craiova, str. 

Mihai Viteazul, bloc 5, parter, in primele 4 luni ale anului 2016. 

Activele în cadrul cărora s-a derulat activitatea de închiriere sunt: 

 Mercur Center situat în Calea Unirii nr. 14, modernizat şi reabilitat în 

perioada septembrie 2015-iunie 2016. 

 Spaţii comerciale la parterul blocurilor P3, P4 şi P5 situate în Calea 

Bucureşti nr. 40-44. 

 Depozite situate în str. Caracal nr. 105. 

Entitatea mai deţine depozite la subsolul blocului 2,4 şi 6 str. Madona Dudu, 

utilizate pentru activitatea generală. 

În cursul anului 2016 a fost înstrăinat un activ (teren +clădiri) situat în str. 

Brestei nr. 185 şi a fost achiziţionat un teren situat în str. Calea Bucureşti nr. 121; o 

suprafata din terenul achizitionat a fost inchiriata si au fost incasate venituri din 

inchiriere aferente incepand cu luna iunie 2016. 

 

 

* 
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A) Activitatea de comercializare marfă. 

La 01.01.2016 stocul de marfă avea o valoare de 144.773 lei (preţuri de 

vânzare cu amănuntul) si respectiv 37.136 lei valoare realizabilă netă. Până la finalul 

exerciţiului financiar, stocul de marfă a fost lichidat prin: 

 valorificarea prin vânzare la preţuri reduse succesiv; 

 efectuarea unor sponsorizări; 

 casare stoc nevandabil. 

Veniturile şi cheltuielile aferente acestor acţiuni constau în: 

a) venituri din vânzare marfă = 27.534 lei; 

b) venituri din reluarea ajustărilor pentru depreciere marfă = 79.501 lei; 

c) cheltuiala cu marfa vândută = 103.497 lei (inclusiv cea casată, în sumă 

de 7.852 lei); 

d) costul închirierii spaţiului de vânzare = 15.861 lei; 

e) cheltuiala totală cu personalul direct productiv = 53.992 lei. 

 

B) Activitatea de închiriere spaţii comerciale. 

În data de 09.06.2016 Mercur Center şi-a redeschis uşile pentru clienţi într-o 

nouă şi modernă ambianţă realizată prin implementarea amplului program de 

modernizare ce a durat circa 9 luni. 

Investiţiile efectuate în locaţie au vizat aspecte tehnice (arhitectură şi 

instalaţii/echipamente) cât şi estetice (implementarea unui nou concept de organizare 

a magazinelor) în scopul îmbunătăţirii imaginii societăţii pe piaţa de retail locală şi 

chiar naţională. 

Suprafata totala închiriabilă a Mercur Center în noul concept este de 13.275 

m.p. din care 11.741 m.p. sala vanzare si 1.535 m.p. depozite.  

Gradul de ocupare la data deschiderii era de 93,30%. 

La data deschiderii, in Mercur Center a fost prezenta: 

 ancora de fashion: H&M Hennes&Mauritz S.R.L.; 

 ancora de entertainment: Pro Solutions S.R.L. – Inspire Cinema; 

 segmentul de electronice, electrocasnice - Flanco România S.R.L.; 

 supermarketul amplasat la demisolul centrului comercial a fost inchiriat 

de Profi Rom Food S.R.L.; 

 segmentul  de beauty (parfumerie, cosmetice şi bijuterii) este reprezentat 

prin brandurile KENDRA, SPLEND’OR, SEVDA DIAMONDS, 

TEILOR, ONI’S BIJOU etc.  

De asemenea este prezent: 

 segmentul de fashion pentru femei, bărbaţi, copii, sport ocupa  o 

suprafaţă de circa 1500 m.p., magazine situate în etajele 1, 2 şi 3, 

suprafete ocupate in general de societati locale; 

 zona de food şi locaţia destinata pentru  spaţiul de joacă care se 

desfasoara în etajul 3; 

 zona de cafenele si un cazinou – aflate in etajul IV; 

În cursul semestrului II 2016, s-au finalizat negocierile si au fost incheiate 

contracte  cu:  
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-  a  doua  ancoră de fashion - Eroglu România S.R.L. ce functioneaza sub 

brand-ul  Colin’s ;  

- cu Amrest Coffee S.R.L. -  cafeneaua Starbucks; 

- cu NICORO TRADING S.R.L. cu destinatia – magazin de jucarii pentru 

copii sub brand-ul  Maxi Toys. 

Au existat şi fluctuaţii mici de chiriaşi cu magazine-insulă, cafenele care au  

desfăşurat  activităţi în Mercur Center, dar nu s-au putut alinia/încadra în noul 

concept, ceea ce a dus la rezilierea acestor contracte. 

Începând cu luna septembrie 2016 a început şi amenajarea unui centru de 

beauty şi fitness în etajul 5 pe o suprafaţă de cca 750 m.p. Contractul va genera 

venituri începând cu luna februarie 2017. 

La 15.01.2017  in  Mercur Center funcţioneaza  cca. 70 magazine care acoperă 

o gamă larga de produse şi servicii.  

Suprafaţa totala închiriată este de 11365 m.p. din care 10793 m.p. sala de 

vanzare si 572 m.p. magazie.  

Rezulta ca gradul de ocupare a suprafetei pe sala de vanzare este de 91,93 %, 

iar pe depozite este de 37,26%. 

Se deruleaza negocieri cu diverse firme pentru ocuparea spatiilor disponibile 

avand ca obiectiv ca la 01.06.2017 sa se atinga la un grad de ocupare de 95 % a 

spatiilor de vanzare. 

Totodata se urmareste  îmbunătăţirea mixului de chiriaşi, prin atragerea de noi 

firme cu renume pe plan intern si international care sa duca la cresterea atractivitatii 

Mercur Center, la cresterea  numarului de clienti cumparatori si implicit a veniturilor 

realizate din inchirierea spatiilor.   

 Veniturile rezultate din activitatea de închiriere sunt în sumă totală de 

4.933.485 lei detaliată astfel: 

 chirii facturate = 3.513.196 lei; 

 costuri generale de funcţionare a Mercur Center = 769.711 lei; 

 taxa de marketing = 121.583 lei; 

 refacturare utilităţi consumate în spaţiile închiriate = 528.995 lei. 

Pentru plata cu întârziere a obligaţiilor contractuale de către unii locatari, s-au  

facturat şi penalităţi de întârziere, conform contractelor de locatiune. 

 Gradul de încasare a creanţelor din activitatea de închiriere a fost de 95,64%. 

La data de 31.12.2016 a fost necesara înregistrarea de ajustări pentru deprecierea unei 

creanţe a unui locatar în valoare de 18.720 lei. 

  

C) Activitatea investiţională. 

În semestrul I 2016 s-au derulat contractele de construcţii-montaj cu cei doi 

antreprenori principali: pentru faţadă Derom Total S.R.L. Ploieşti şi pentru interiorul 

imobilului (structură şi instalaţii) Recon S.A. Craiova. 

Lucrările de modernizare au constat în: 

 implementarea arhitecturală şi constructivă a noului concept pentru 

interior; 

 înlocuirea instalaţiilor şi echipamentelor ce deservesc clădirea; 

 realizarea unei noi faţade; 
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 amenajarea unor spaţii oferite spre închiriere şi a tuturor suprafeţelor 

comune. 

Valoarea investiţiilor se regăseşte în majorarea valorii de inventar a activului  

cu 46.855.794 lei (exclusiv T.V.A.). 

S-au inclus în această majorare şi costurile cu proiectarea, expertize tehnice, 

contravaloare taxe şi autorizaţii, cu managementul proiectului şi parte din dobânda 

aferentă împrumuturilor bancare contractate în acest scop. 

La 01.01.2016 societatea deţinea un disponibil bănesc plasat ȋn depozite 

bancare ȋn valoare de 13.450.000 lei. 

 Valoarea proiectului de modernizare a principalului activ fiind de circa 

12.000.000 euro (exclusiv TVA), sursele proprii s-au dovedit insuficiente, astfel ȋncât 

s-a procedat la surse externe de finanțare: credite bancare şi ȋmprumuturi de la 

companii afiliate actionarului majoritar. 

 
Creditor Suma 

contractată 

Suma 

utilizată 

Suma 

rambursată 

Sold 

31.12.2016 

Raiffeisen Bank 18.000.000 18.000.000 1.958.780 16.041.220 

Raiffeisen Bank 20.250.000 16.699.705 6.400.000 10.299.705 

Raiffeisen Bank 8.000.000 7.004.093 7.004.093 - 

Voltalim S.A. 1.500.000 1.500.000 1.500.000 - 

Universul S.A. 5.000.000 5.000.000 - 5.000.000 

Totalul plăţilor efectuate în perioada ianuarie 2015-iunie 2016 pentru 

finalizarea obiectivului modernizării s-a ridicat la circa 58.500.000 lei. 

* 
2. ELEMNTE DE EVALUARE : 

Activitatea desfăşurată în anul 2016 se caracterizează succint prin următorii 

indicatori economico-financiari: 

 Cifra de afaceri = 5.146.413 lei 

 Venituri totale =13.147.336 lei 

 Cheltuieli totale = 12.616.223 lei 

 Profit brut = 531.113 lei 

 Active imobilizate = 57.789.380 

 Active circulante = 1.380.915. 

 Disponibil in cont = 1.132.482 lei. 

Ponderea veniturilor obtinute din inchirierea spatiilor comerciale in cifra de 

afaceri obtinuta este de 99,46 %, iar ponderea veniturilor obtinute din comercializarea 

de marfa in cifra de afaceri obtinuta este de 0,54%. 

* 
 

În anul 2016, MERCUR S.A. a avut un număr mediu de personal de 54 de 

salariati 

La 01.01.2016, societatea avea 51 persoane angajate. Datorită finalizarii   

programului de  modernizare a Centrului Comercial MERCUR şi inceperii activităţii 

în această locaţie incepand cu data de 09.06.2017, structura de personal s-a modificat 

ca, ponderea mai mare fiind a personalului de deservire a centrului comercial. 
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 La 31.12.2016 societatea are 59 salariaţi din care cea mai mare parte sunt  

membri unui sindicat. 

Relaţiile de muncă s-au desfăşurat în baza contractelor individuale de muncă, 

conform contractului colectiv de muncă şi regulamentului intern. 

 

3. MANAGEMENTUL RISCULUI 
MERCUR S.A. este supusă prin activitatea desfăşurată riscului mediului  

economic şi social din ţară si în special din judeţul Dolj în sensul că realizarea 

veniturilor din închirieri depinde de volumul vânzărilor înregistrat de chiriaşi. Un alt 

element important îl reprezintă concurenţa pe piaţa craioveană din punct de vedere al 

furnizorilor de spaţii comerciale ofertate spre închiriere. 

 Pentru minimizarea efectelor negative ale mediului economico-social asupra 

rezultatelor activităţii societăţii s-a aprobat  în A.G.E.A. din aprilie 2014 demararea 

unei acţiuni de creştere a calităţii serviciilor oferite de MERCUR S.A. prin 

modernizarea Centrului Comercial MERCUR şi îmbunătăţirea mixului de chiriaşi, 

acţiune finalizata la data de 09.06.2016, odata cu redeshiderea pentru public a 

Centrului Comercial Mercur – rebranduit MERCUR CENTER. 

 La 31.12.2016, societatea avea datorii totale de 34.929.043 lei, din care 

22.330.334 lei exigibile într-o perioadă de 6 luni, obligaţii curente, în termenul de 

scadenţă.  

Disponibilul bănesc (depozite + cont curent + numerar) a fost de 1.132.482 lei. 

 Rezultă că la 31.12.2016, societatea este supusă riscului de lichiditate sau 

solvabilitate, in conditiile in care lichiditatea curenta este de 0,06. 

Trebuie mentionat ca la 31.12.2016 se afla in desfasurare actiunea de majorare 

a capitalului social prin oferta publica primara de vanzare actiuni. La finalizarea 

acestei operatiuni in luna ianuarie 2017, societatea a incasat 15.192.440 lei, disponibil 

cu care s-a achitat parte din datoria catre institutia bancara si catre compania afiliata 

actionarului majoritar. 

In consecinta, datoriile pe termen scurt, exigibile in primul semestru 2017, se 

reduc cu cu circa 68%.  

Societatea ramane in sold cu datoria de 16.041.220 lei catre Raiffeisen Bank 

S.A., cu scadenta la 31.01.2017. 

În această situaţie, societatea este supusă riscului de dobândă. 

Din punct de vedere al riscului valutar, entitatea este supusă  riscului de 

depreciere curs monedă întrucât obligaţiile chiriaşilor sunt exprimate ca echivalentul 

în lei a unor valori/sume de euro în sensul că o creştere a cursului favorizează 

entitatea, dar poate avea ca efect solicitări de reducere de chirii. 

Un alt risc la care este supusă entitatea îl reprezintă riscul de piaţă prin 

imobilizările financiare deţinute. MERCUR S.A. evalueaza anual actiunile detinute la 

pretul de tranzactionare din ultima zi, inregstrand ajustari pentru depreciere. În anul 

2016 au fost vândute acţiunile deţinute la BRD. Din această acţiune s-au realizat 

venituri de 151.500 lei, iar costul mediu de achiziţie aferent acestora s-a înregistrat pe 

cheltuieli: 227.475 lei. 

 

4. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETĂŢII 
La 31.12.2016, imobilizările corporale ale MERCUR S.A. însumau o valoare 

brută de 60.700.107 lei, structurate astfel: 
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a) Investiţii imobiliare = 58.485.226 lei 

b) Investiţii imobiliare în curs (inclusiv avansuri pentru imobilizări 

corporale) = 529.826 lei. 

c) Terenuri = 166.369 lei. 

d) Construcţii = 397.601 lei. 

e) Instalaţii tehnice şi maşini = 297.895 lei. 

f) Utilaj comercial şi mobilier = 823.190 lei. 

 

5. PIAŢA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE MERCUR S.A. 

Acţiunile MERCUR S.A. au fost listate începând cu anul 1997 pe Rasdaq piaţa 

XMBS categoria III R. Prin Decizia 622/03.06.2015 a BVB, acţiunile MERCUR S.A. 

au fost admise la tranzacţionare în cadrul sistemului alternativ de tranzacţionare 

administrat de BVB, secţiunea instrumentelor financiare listate pe ATS. 

În anul 2016, acţiunile MRDO s-au tranzacţionat între 78 lei/acţiune 

(21.01.2016) şi 12,80 lei/acţiune (29.12.2016), volumul tranzacţionat fiind de 5.670 

de acţiuni ( 0,47 % din numărul total de acţiuni). 

Structura acţionarului la 31.12.2016 era: 

 S.I.F. Oltenia S.A.                                     1.104.836 acţiuni 

 A.A.A.S. Bucureşti                                        31.773 acţiuni 

 Alte persoane fizice şi juridice                      46.675 acţiuni. 

Ultimul an pentru care s-au repartizat dividende a fost anul 2013  (dividend 

brut = 0,60 lei/acţiune). 

În cursul anului 2016 societatea şi-a îndeplinit obligaţiile de raportare în piaţă 

conform Regulamentului CNVM 1/2006 cu modificările şi completările ulterioare. 

 

6. CONDUCEREA SOCIETĂŢII 

MERCUR S.A. este condusă de un Consiliul de Administraţie format din 3 

membri. În anul 2016 componenţa a fost: 

 Radu Anina- preşedinte. 

 Păuna Ioan- membru. 

 Stoian Nicolae – membru. 

Conducerea curentă a activităţii societăţii este încredinţată prin contract de 

mandat domnului director general Răduţ Dumitru. 

Niciuna din persoanele de mai sus nu a fost implicată în eventuale litigii  şi/sau 

proceduri administrative referitoare la activitatea desfăşurată în cadrul entităţii. 

Indemnizatiile brute totale ale membrilor CA in anul 2016: 67.200 lei 

          Remuneratiile brute totale ale Directorului General:  131.429 lei. 
             

7. EVENIMENTE ULTERIOARE  

  In luna ianuarie 2017 a fost finalizata operatiunea de majorare a capitalului 

social al societatii fiind incasata suma de 15.192.440 lei, disponibil cu care a fost 

achitata parte din datoria catre RAIFFEISEN BANK si imprumutul de la UNIVERS 

S.A. 

 

8. SITUAŢIA LITIGIILOR LA 31.12.2016 
La data de 31.12.2016, MERCUR S.A. era parte in 9 dosare aflate pe rolul 

instanţelor de judecată, astfel : 
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1. Dosar 12632/3/2009 - la Tribunalul Bucuresti, MERCUR S.A. a fost inscrisa 

in tabelul preliminar al creantelor chirografare intocmit asupra averii debitoarei 

NETWORK PRESS CONCEPT S.A. (fosta RODIPET S.A.) cu suma de 1.450,68 lei 

reprezentand contravaloare servicii achitate, dar neprestate de debitoare. In dosar nu 

au fost solutionate pana in prezent toate contestatiile la tabloul preliminar al 

creantelor. 

2. Dosar nr. 14458/215/2014* – Tribunalul Dolj. Reclamant : Consiliul 

Judetean Dolj, parati : MERCUR S.A. si Asociatia Crestin Ecumenica Scornicesti. 

Obiect : obligatia de a face - restituire bunuri mobile ramase in imobilul din Strada 

Bujorului nr. 12, Craiova. Stadiul procesual : rejudecare apel; termen : 13.03.2017 

pentru a se reveni cu adresa catre expertii numiti in cauza. 

3. Dosarul 288/311/2014 – la Judecatoria Slatina avand ca obiect pretentii, in 

care societatea a solicitat obligarea ASOCIATIEI CRESTIN ECUMENICE la plata 

sumei de 83.489 lei reprezentand suma achitata de MERCUR S.A. Consiliului 

Judetean Dolj in dosarul nr. 17261/63/2011 (actual 14458/215/2014), a sumei de 

56.835 lei reprezentand cheltuieli de judecata suportate din anul 2006 pana la 

15.01.2014 de catre MERCUR S.A. in dosarul 17261/63/2011 pe parcursul ciclurilor 

procesuale si a sumei de 3.912 lei reprezentand cheltuieli de judecata. In prezent, 

suma achitata Consiliului Judetean Dolj a fost restituita. La data de 11.09.2014, 

dosarul a fost suspendat la cererea MERCUR S.A. pana la solutionarea irevocabila a 

dosarului nr. 14458/215/2014 aflat in prezent pe rolul Tribunalului Dolj. 

 4. Dosarul  nr. 6572/303/2012 – pe rolul Judecatoriei Sectorului 6 Bucuresti, 

avand ca obiect cererea MERCUR S.A. de emitere a unei ordonante de plata 

impotriva CAN SERV S.R.L. pentru obligarea la plata debitelor restante in valoare de 

456.520,98 lei reprezentand chirie, utilitati si penalitati; dosarul a fost suspendat la 

18.05.2012 in baza art. 36 din Legea nr. 85/2006, ca urmare a deschiderii procedurii 

insolventei la cererea debitoarei in dosarul nr. 161617/3/2012 aflat pe rolul 

Tribunalului Bucuresti in care participarea MERCUR S.A. va fi analizata la punctul 

urmator.  

5. Dosarul nr. 16167/3/2012 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti avand ca 

obiect procedura insolventei CAN SERV S.R.L. Bucuresti. MERCUR S.A. a fost 

scrisa in tabelul definitiv al creantelor cu suma de 522.866,61 lei  ca si creditor 

chirografar si este membru in Comitetul Creditorilor. In evidentele societatii sunt 

inregistrate ajustari pentru depreciere creantei pentru suma de 411.388,85 lei 

reprezentand creante anterioare datei de 31.12.2011. Dosarul are termen in data de 

10.03.2017. 

6. Dosar nr. 109679/299/2015* – la Tribunalul Bucuresti, MERCUR S.A. are 

calitatea de tert poprit alaturi de alte 37 societati. Dosarul are ca obiect contestatia la 

executare formulata de catre Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului in 

contradictoriu  cu creditorul CONTINENTAL HOTELS S.A. impotriva actelor de 

executare silita intocmite in dosarul nr. 56/2014 al BIROULUI EXECUTORULUI 

JUDECATORESC SOMALDOC PAULA DANIELA. Dosarul nu incumba obligatii 

financiare in sarcina MERCUR S.A. Stadiul procesul : apel; dosarul va fi inaintat 

Curtii de Apel Bucuresti in vederea solutionarii conflictului negativ de competenta 

aparut.  

7. Dosar nr. 108930/299/2015 – la Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti. 

MERCUR S.A. are calitatea de tert poprit. Dosarul are ca obiect contestatia la 
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executare  - suspendarea executarii silite in dosarul nr. 56/2014 al BIROULUI 

EXECUTORULUI JUDECATORESC SOMALDOC PAULA DANIELA formulata 

de catre Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului in contradictoriu  cu 

creditorul CONTINENTAL HOTELS S.A. Dosarul nu incumba obligatii financiare 

in sarcina MERCUR S.A. Dosarul a fost solutionat la data de 01.02.2017 de catre 

Judecatoria Sectorului 3 astfel: a fost admisa exceptia tradivitatii contestatiei la 

executare, exceptie invocata din oficiu de catre instanta de judecata. Respinge ca 

tardiv formulata contestatia la executare promovata de contestatorea A.A.A.S. in 

contradictoriu cu intimata CONTINENTAL HOTELS S.A. si tertii popriti. Respinge 

ca devenite fara obiect celelalte capete de cerere. Cu drept de a formula apel.  

8. Dosarul nr. 40830/299/2016 – la Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti 

MERCUR S.A. are calitatea de tert poprit. Dosarul are ca obiect contestatia la 

executare  formulata de catre Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului in 

contradictoriu  cu creditorul ICSIM S.A. in dosarul de executare nr. 745/2016. 

Dosarul nu incumba obligatii financiare in sarcina MERCUR S.A. Pronuntarea a fost 

amanata pentru data de 01.03.2017. 

9. Dosarul nr. 8879/63/2016 alfat pe rolul Tribunalului Dolj. Dosarul are ca 

obiect plangerea formulata de catre Autoritatea pentru Administrarea Activelor 

Statului impotriva unei rezolutii a Directorului Oficiului Registrului Comertului de pe 

langa Tribunalul Dolj. MERCUR S.A.  a fost citata in calitate de intimata si a 

formulat o cerere de interventie accesorie pentru sustinerea pozitiei procesuale a 

petentei A.A.A.S.  Dosarul nu incumba obligatii financiare in sarcina MERCUR S.A. 

Termen : 06.03.2017. 

 

* 
Situaţia realizării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 se 

prezintă astfel: 
        

           INDICATOR BVC Realizari   

  2016 2016   

CIFRA DE AFACERI 5.783.000 5.146.413 88,99% 

VENITURI TOTALE 12.428.000 13.147.336 105,79% 

Venituri din exploatare 12.423.000 12.958.318 104,31% 

Venituri din vanzare marfa 40.000 27.535 68,84% 

Venituri din inchirieri 5.493.000 4.933.485 89,81% 

Venituri din prestari servicii 250.000 185.393 74,16% 

Venituri din prod. imobilizari   209.128   

Alte venituri din exploatare , din care 6.640.000 7.602.777 114,50% 

- din vanzare active 6.640.000 6.579.796 99,09% 

Venituri financiare, din care 5.000 189.018 3780,36% 

- din vanzare actiuni   151.500   

CHELTUIELI TOTALE 11.621.750 12.616.223 108,56% 

Cheltuieli de exploatare 11.614.250 11.873.204 102,23% 

Cheltuieli cu marfa vanduta 40.000 103.497 258,74% 

Cheltuieli materiale  1.367.250 908.409 66,44% 

Cheltuiala totala salariala 1.464.000 1.839.623 125,66% 

- Salarii brute 1.165.000 1.447.901 124,28% 

- Asigurari sociale 299.000 391.722 131,01% 

Cheltuieli tichete de masa 87.000 109.916 126,34% 
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Cheltuieli servicii terti 1.821.000 1.720.376 94,47% 

Cheltuieli pt situatii urgenta 6.000   0,00% 

Cheltuieli impozite si taxe locale 180.000 216.147 120,08% 

Cheltuieli amortizare 909.000 705.765 77,64% 

Ajustari active circulante   -46.014   

Alte cheltuieli de exploatare, din care 5.690.000 6.315.485 110,99% 

- aferente vanzarilor de active 5.250.000 5.235.721 99,73% 

- contributii de fit out 440.000 421.264 95,74% 

Cheltuieli financiare 7.500 743.019 9906,92% 

-diferente curs valutar       

 - aferente vanzarilor de imobilizari fin   137.117   

- ajustari depreciere imob financiare   36.077   

- dobanda aferenta impumuturi  7.500 569.823 7597,64% 

PROFIT BRUT, din care 806.250 531.113 65,87% 

Profit din exploatare 808.750 1.085.114 134,17% 

Profit financiar -2.500 -554.001 22160,04% 

Impozit profit 129.250 171.408 132,62% 

PROFIT NET 677.000 359.705 53,13% 

 

Veniturile din exploatare sunt cu 4,31% mai mari decât valoarea bugetată 

datorită înregistrării veniturilor din producţia imobilizărilor -  care nu au fost 

prevăzute şi depăşirii nivelului prevăzut pentru alte venituri din exploatare. 

Veniturile din închirieri nu au atins valoarea planificată deoarece: 

 gradul de ocupare nu a fost 100% în întreaga perioadă de funcţionare 

a Mercur Center; 

 au existat facilităţi acordate unor chiriaşi ancoră (perioadă de graţie în 

plata chiriei, chirie progresivă, etc.) a căror prezenţă este strict 

necesară în locaţie. 

Alte venituri din exploatare s-au realizat pe seama vânzării activului din str. 

Brestei nr 185 (6.553.651,33 lei), facturării de penalităţi către antreprenorii şi către 

locatari. 

Veniturile din producţia de imobilizări reprezintă dobânda aferentă 

împrumuturilor bancare pe durata execuţiei lucrărilor de modernizare. 

Veniturile financiare s-au obţinut în principal pe baza vânzării unor acţiuni 

BRD pe piaţa de capital. 

Cheltuielile de exploatare sunt cu 2,23% mai mari decât nivelul planificat. 

Astfel cum rezultă din situaţia/tabelul de mai sus, se constată variaţii diferite faţă de 

sumele bugetate pentru fiecare categorie de cheltuială determinate de politica 

comercială aplicată, de implicaţiile unor prevederi/reglementări legale şi de 

necesităţile ivite pe parcursul activităţilor. 

Ca şi exemplu: 

 depăşirea valorii cheltuielilor cu obiectele de inventar se datorează 

necesităţii achiziţiei unor echipamente pentru curăţenia Mercur Center; 

 depăşirea înregistrată la cheltuielile cu alte materiale se datorează 

modificării abordării activităţii de curăţenie: s-a renunţat la 

externalizarea activităţii astfel cum s-a prevăzut în buget. Implicit a 

crescut valoarea materialelor de curăţenie,  costul cu forţa de muncă şi se 

înregistrează economie semnificativă la cheltuielile cu servicii terţi. 
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 cheltuiala salarială totală este superioară valorii bugetate datorită 

creşterii neplanificate a numărului de personal ( +20%) coroborat cu 

cresterea salariului minim brut pe tara garantat in plata; 

 cheltuiala cu paza şi ordinea în Mercur Center a fost superioară nivelului 

planificat datorită necesităţii curente- ce nu au fost previzionate; 

 costurile cu obţinerea creditelor bancare au fost mai mari decât cele 

prevăzute din cauza majorarii sumelor imprumutate pe parcursul anului;  

 depăşirea înregistrată la alte cheltuieli de exploatare se datorează unei 

sume de 630.270 lei reprezentând T.V.A. neacordat/neaprobat la 

rambursare de către organele fiscale şi care va face obiectul unei acţiuni 

în instanţă. 

Cheltuielile financiare sunt reprezentate de dobânda aferentă creditelor bancare 

şi împrumuturilor curente de la companii afiliate actionarului majoritar. 

Evoluţia indicatorilor contului de profit şi pierdere în perioada 2013-2016  

se prezintă astfel: 
INDICATOR 2013 2014 2015 2016 

A. Venituri din vânzare marfă 1.843.483 1.605.116 758.437 27.534 

B. Cheltuieli privind marfa vândută 1.120.980 1.006.731 658.801 103.497 

1. Marja comercială (A-B) 722.503 598.385 99.636 - 75.963 

C. Producţia vândută 6.138.833 5.330.302 2.989.991 5.118.876 

D. Cheltuieli materiale 1.907.276 1.462.200 924.165 908.409 

E. Cheltuieli terţi 1.123.027 983.524 730.434 1.720.376 

2. Valoarea adăugată (1+C-D-E) 3.831.033 3.482.963 1.435.028 2.414.128 

F. Cheltuieli salariale 3.627.669 2.913.056 2.475.679 2.170.668 

G. Cheltuieli impozite şi taxe 191.445 188.508 172.971 216.147 

3. Excedentul brut din exploatare (2-F-G) 11.919 381.399 - 1.213.622 248.442 

H. Amortizări 366.946 360.971 355.071 705.765 

I. Ajustări de valoare a activelor circulante - 104.000 160.205 - 159.875 - 65.505 

J. Constituire/anulare provizioane - 23.000 23.463 - 135.569 19.491 

K. Alte cheltuieli de exploatare 86.176 - 722 41.745 6.315.485 

L. Alte venituri din exploatare 422.757 171.164 214.516 7.811.906 

4. Rezultatul din exploatare 108.554 8.647 - 1.100.478 1.085.112 

5. Rezultatul financiar 1.480.949 891.756 1.857.488 - 553.999 

6. Rezultatul brut 1.589.503 900.403 757.010 531.113 

 

 

* 
La 31.12.2016 activul net este de 27.878.171 lei reprezentând 23,56 lei/acţiune. 

În perioada 2012-2015 acesta a prezentat următoarele valori: 

 24,30 lei/acţiune în 2012; 

 23,12 lei/acţiune în 2013; 

 23,23 lei/acţiune în 2014; 

 23,40 lei/acţiune în 2015; 

 23,56 lei/acţiune în 2016. 

 

* 
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Profitul brut obţinut în anul 2016 se ridică la 531.113 lei, cu 34% sub nivelul 

planificat, nerealizarea având la bază pierderea înregistrată pe segmentul financiar. 

Consiliul de administratie al societatii popune ca profitul net de 359.705 lei realizat 

sa fie repartizat astfel : 

- suma de 290.410,40 lei - catre actionarii societatii, prin acordarea unui 

dividend brut pe actiune in valoare de 0,04 lei; 

- diferenta de 69.294,60 lei  va fi capitalizata la alta rezerve – surse proprii de 

finantare. 

Actionarii indreptatiti sa primeasca dividende aferente anului 2016 sunt cei 

inscrisi in registrul actionarilor la data de inregistrare ce va fi aprobata de Adunarea 

Generala Ordinara a Actionarilor. Consiliul de Administratie a propus si va supune 

spre aprobare Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ca data de inregistrare sa fie 

05.09.2017, ex-date sa fie 04.09.2017, iar data platii dividendelor sa fie 25.09.2017, 

în conformitate cu dispoziţiile art. 1293 alin. 2 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 

cu modificările şi completările ulterioare. Distribuirea dividendelor către acţionari se 

va face în  conformitate cu prevederile legale, costurile aferente aferente plăţii fiind 

suportate de către acţionari din valoarea dividendului. 

 

* 
 

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, 

RADU ANINA 

 

 

DIRECTOR GENERAL, 

RADUT DUMITRU 

 

 

CONTABIL-SEF, 

CARUNTU ADELINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

 

 
MERCUR S.A. 

 

                                                                                                        Anexa la Raportul anual al Consiliului de 

Administratie  

                                                                                                              al MERCUR S.A.  pentru exercitiul financiar 

2016 

 

 

Declaratie privind Guvernanta Corporativa 

    

 

Sectiuni Prevederi de indeplinit 

 

DA NU Daca NU, atunci Explici 

A1 Societatea trebuie sa detina un Regulament Intern 

al Consiliului de Administratie care sa includa 

termeni de referinta cu privire la Consiliu si la 

functiile de conducere cheie ale societatii. 

Administrarea conflictului de interese la nivelul 

Consiliului trebuie, de asemenea, sa fie tratat in 

Regulamentul Consiliului. 

DA   

A2 Orice alte angajamente profesionale ale membrilor 

Consiliului, inclusiv pozitia de membru executiv 

sau neexecutiv al Consiliului in alte societati 

(excluzand filiale ale societatii) si institutii non-

profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte 

de numire si pe perioada mandatului. 

DA   

A3 Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul 

cu privire la orice legatura cu un actionar care 

detine direct sau indirect actiuni reprezentand nu 

mai putin de 5 % din numarul total de drepturi de 

vot. 

DA   

A4 Raportul anual trebuie sa informeze daca a avut 

loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea 

presedintelui.Trebuie sa contina de asemenea, 

numarul de sedinte ale Consiliului. 

 NU In cursul anului 2017 urmeaza a se 

elabora criteriile de evaluare a Consiliului 

de Administratie. Au avut loc 41 sedinte 

ale consiliului de Administratie. 

A.5. Procedura privind cooperarea cu Consultantul 

Autorizat pentru perioada in care aceasta 

cooperare este impusa de BVB va contine cel 

putin urmatoarele: 

   

A.5.1. Persoana de legatura cu Consultantul Autorizat DA   

A.5.2. Frecventa intalnirilor cu Consultantul Autorizat, ca 

va fi de cel putin odata pe luna si ori de cate ori 

evenimente sau informatii noi implica transmiterea 

de rapoarte curente sau periodice, astfel incat 

Consultantul Autorizat sa poata fi consultat 

DA   

A.5.3. Obligatia de a furniza Consultantului Autorizat 

toate informatiile relevante si orice informatie pe 

DA   
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care in mod rezonabil o solicita Consultantul 

Autorizat sau este necesara Consultantului 

Autorizat in indeplinirea responsabilitatilor ce-i 

revin; 

A.5.4. Obligatia de a informa Bursa de Valori Bucuresti 

cu privire la orice disfunctionalitate aparuta in 

cadrul cooperarii cu Consultantul Autorizat, sau 

schimbarea Consultantului Autorizat. 

DA   

B.1. Consiliul va adopta o politica astfel incat orice 

tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% 

sau mai mult din activele nete ale societatii, 

conform celei mai recente raportari financiare, sa 

fie aprobata de Consiliu. 

 NU Societatea nu are filiale. Daca vor fi 

infintate, Consiliul va adopta o politica in 

acest sens. 

B.2. Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o 

structura organizatorica separata (departamentul 

de audit intern) din cadrul societatii sau prin 

serviciile unei terte parti independente, care va 

raporta Consiliului, iar, in cadrul societatii, ii va 

raporta direct Directorului General. 

DA   

C.1. Societatea va publica in raportul anual o sectiune 

care va cuprinde veniturile totale ale membrilor 

Consiliului si ale directorului general aferente 

anului financiar respectiv si valoarea totala a 

tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii 

variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si 

principiile pentru calcularea veniturilor mentionate 

mai sus. 

DA  Este in raportul anual al anului 2016 o 

sectiune in acest sens. 

D.1. Suplimentar fata de informatiile prevazute in 

prevederile legale, pagina de internet a societatii 

va contine o sectiune dedicata Relatiei cu 

Investitorii, atat in limba romana cat si in limba 

engleza, cu toate informatiile relevante de interes 

pentru investitori, incluzand: 

DA   

D.1.1. Principalele regulamente ale societatii, in 

particular actul constitutiv si regulamentele interne 

ale organelor statutare. 

 NU In cursul anului 2017, se vor publica si 

principalele regulamente ale societatii 

D.1.2. CV-urile membrilor organelor statutare.  NU In cursul anului 2017, se vor publica si 

CV-urile membrilor organelor statutare. 

D.1.3. Rapoartele curente si rapoartele periodice. DA   

D.1.4. Informatii cu privire la adunarile generale ale 

actionarilor: ordinea de zi si materialele 

aferente;hotararile adunarilor generale. 

DA   

D.1.5. Informatii cu privire la evenimente corporative 

precum plata dividendelor sau alte evenimente 

care au ca rezultat obtinerea sau limitari cu privire 

la drepturile unui actionar, incluzand termenele 

limita si principiile unor astfel de operatiuni. 

DA   

D.1.6. Alte informatii de natura extraordinara care ar 

trebui facute publice: anularea/ modificarea/ 

initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat: 

semnarea/ reinnoirea/ terminarea unui acord cu 

un Market Maker. 

DA   
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D.1.7. Societatea trebuie sa aiba o functie de Relatii cu 

Investitorii si sa includa in sectiunea dedicata 

acestei functii, pe pagina de internet a societatii, 

numele si datele de contact ale unei persoane 

care are capacitatea de a furniza, la cerere, 

informatiile corespunzatoare. 

DA   

D.2. O societate trebuie sa aiba adoptata o politica de 

dividend a societatii ca un set de directii 

referitoare la repartizarea profitului net, pe care 

societatea declara ca o va respecta. Principiile 

politicii de dividend trebuie sa fie publicate pe 

pagina de internet a societatii. 

 NU Aceasta prevedere urmeaza a se 

indeplini in cursul anului 2017. 

D.3. O societate trebuie sa aiba adoptata o politica cu 

privire la prognoze si daca acestea vor fi furnzate 

sau nu. Politica cu privire la prognoze trebuie sa 

fie publicata pe pagina de internet a societatii. 

 NU Aceasta prevedere urmeaza a se 

indeplini in cursul anului 2017. 

D.4. O societate trebuie sa stabileasca data si locul 

unei adunari generale astfel incat sa permita 

participarea unui numar cat mai mare de actionari. 

DA   

D.5. Rapoartele financiare vor include informatii atat in 

romana cat si in engleza, cu privire la principalii 

factori care influenteaza schimbari la nivelul 

vanzarilor, profitului operational, profitului net sau 

orice alt indicator financiar relevant. 

 NU Aceasta prevedere urmeaza a se 

indeplini in cursul anului 2017 

D.6. Societatea va organiza cel putin o intalnire/ 

conferinta telefonica cu analisti si investitori, in 

fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii 

vor fi publicate in sectiunea Relatii cu Investitorii 

de pe pagina de internet a societatii, la momentul 

respective intalniri/ conferinte telefonice. 

 NU S-a considerat ca raportarile continue si 

periodice intocmite de societate pentru 

prezentarea elementelor financiare au 

fost relevante din punct de vedere al 

informatiilor necesare investitorilor.  

 

 

 

CONSILIU DE ADMINISTRATIE, 

ANINA RADU 

 

NICOLAE STOIAN 

 

ELENA SICHIGEA 
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DECLARATIE 

 

 

 

 

 Sumbsemnata Radu Anina, presedinte al Consiliului de Administratie al Mercur S.A. Craiova, 

CUI: RO 2297960, declar ca situatiile financiare anuale ale societatii la 31.12.2016 sunt intocmite 

conform  Legii contabilitatii nr. 82/1991, sub raspunderea contabilului sef al societatii – Caruntu 

Adelina. 

 Se confirma ca:  

        a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate 

cu reglementarile contabile aplicabile. 

        b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine corecta si fidela a pozitiei financiare, a 

performantei societatii si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata in anul 2016. 

        c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate. 

 

 

 

 

 

     Presedintele Consiliului de Administratie, 

       RADU ANINA 
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MERCUR S.A. Craiova 

 

NOTE EXPLICATIVE 

la situaţiile financiare anuale 

 ȋntocmite pentru exerciţiul financiar 2016 

 

 

 

 Situaţiile financiare anuale pentru 2016 au fost ȋntocmite de Mercur S.A. 

ȋn conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991 republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile Ordinului 1802/2014 

pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale 

individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Situaţiile financiare ale anului 2016 sunt aferente exerciţiului financiar 

2016 care corespunde anului calendaristic şi reprezintă situaţii financiare 

individuale. Moneda de ȋntocmire este leul românesc (RON), cifrele fiind 

exprimate ȋn lei. 

 

NOTA 1: ACTIVE IMOBILIZATE 

 
Denumirea elementului de 

imobilizare *) 

Valoarea brutǎ **) 

Sold la 

începutul 

exerciţiului 

financiar 

Creşteri 

****) 

Cedări, 

transferuri 

şi 

alte 

reduceri 

Sold la 

sfârşitul 

exerciţiului  

financiar 

0 1 2 3 4=1+2-3 

Alte imobilizări 59.071 195.981  255.052 

Total imobilizări necorporale 59.071 195.981  255.052 

Terenuri 166.369   166.369 

Construcţii 87.661 309940  397.601 

Instalaţii tehnice şi maşini 396.388  98.493 297.895 

Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 39.810 783.380  823.190 

Investitii imobiliare 12.466.349 51265402 5246525 58.485.226 

Investitii imobiliare in curs 4.171.942 43717.710 47.359.826 529.826 

Avansuri şi imobilizări corporale în curs 279.997 504.033 784.030 ø 

Total imobilizări corporale 17.608.516 96.580.465 53.488.874 60.700.107 

Imobilizări financiare 2.870.582 ø 227.475 2.643.107 

Active imobilizate TOTAL 20.538.169 96.776.446 53.716.349 63.598.266 
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Denumirea elementului de 

imobilizare *) 

Ajustări de valoare 

(amortizări şi ajustări pentru depreciere) 

Sold la 

începutul 

exerciţiului 

financiar 

Ajustări 

înregistrate 

în cursul 

exerciţiului 

financiar 

Reduceri 

sau reluări 

Sold la 

sfârşitul exerciţiului  

financiar 

0 5 6 7 8=5+6-7 

Alte imobilizări 50.359 7.466  57.825 

Total imobilizări necorporale 50.359 7.466  57.825 

Terenuri 66.672 16.850  83.522 

Construcţii 53.964 7.947  61.911 

Instalaţii tehnice şi maşini 391.413 3.490 97.286 297.617 

Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 37.822 40.581  78.403 

Investitii imobiliare 3.848.388 629.431 12.011 4.465.808 

Investitii imobiliare in curs     

Avansuri şi imobilizări corporale în 

curs 

    

Total imobilizări corporale 4.398.259 698.299 109.297 4.987.261 

Imobilizări financiare 818.080 36.077 90.357 763.800 

Active imobilizate TOTAL 5.266.698 741.842 199.654 5.808.886 

La 31.12.2016 imobilizările necorporale constau ȋn licențe programe 

informatice (60.960 lei valoare brută) şi ȋn costul racordului postului de 

transformare la rețeaua de energie electrică, care nu este proprietatea Mercur 

S.A. (194.093 lei). Licenţele se amortizează liniar pe 3 ani, iar dreptul de 

utilizare a racordului la rețeaua energetică pe o durată de 30 ani. 

Terenurile = amenajări ale terenurilor, amortizabile liniar pe o durată de 

10 ani. 

Construcţiile sunt reprezentate de: 

 clădire post transformare 

 linie industriala depozit 

 amenajare staţie hidrofor 

 ȋmprejmuire teren 

şi au o valoare brută de 397.601 lei. 

 Instalaţiile tehnice, utilajele şi mobilierul cuprind ȋn principal autoturisme, 

echipament comercial, calculatoare, imprimante, xerox şi mobilierul comercial 

din zona food din etajul III al Mercur Center. 

 Investiţiile imobiliare constau ȋn clădirile aflate ȋn patrimoniul societăţii, 

destinate ȋnchirierii către terţi şi terenurile aferente precum şi terenul achiziţionat 

ȋn anul 2016 ȋn scopul creşterii pe termen lung a valorii capitalului. 

 Clădirile sunt amortizate liniar pe durata de viaţă utilă reprezentată de 

valoarea medie a intervalelor cuprinse ȋn Catalogul duratelor de funcţionare din 

2004 – conform hotărârii Consiliului de Administraţie. 
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 Pentru clădirea Mercur Center, reabilitată şi modernizată ȋn perioada 

septembrie 2015 – iunie 2016 Consiliul de Administraţie a aprobat ȋn septembrie 

2016 o nouă durată de viaţă utilă (44 ani) ȋn baza unui raport de expertiză şi 

evaluare. 

 Investiţiile imobiliare ȋn curs = 529.826 lei reprezintă amenajări ȋn spaţiul 

destinat unui centru de fitness şi ȋnfrumuseţare ȋn etajul V al Mercur Center. 

 Imobilizările financiare, valoare brută = 2.643.107 lei constau ȋn acţiuni 

deţinute la emitenţi listaţi pe piaţa reglementată. La 31.12.2016 acestea au fost 

evaluate la ultimul preţ de tranzacţionare. 

 

NOTA 2: PROVIZIOANE 

 

 La 31.12.2016 societatea are constituite două provizioane: 

 84.543,30 lei aferenţi unui litigiu aflat ȋn derulare pe rolul Tribunalului 

Dolj, dosar 14458/215/2014; 

 42.842,00 lei aferent concediilor de odihnă pentru anul 2016 neefectuate 

până la 31.12.2016. 

 

NOTA 3: REPARTIZAREA PROFITULUI 

 

Destinaţia profitului Suma 

Anul 2015               Anul 2016 

Profit net de repartizat:  694.822 

- rezerva legalǎ   

- acoperirea pierderii contabile   

- dividende   

- alte rezerve ca surse proprii de finanţare  694.822 

Profit nerepartizat 694.822 359.705 

 

 Astfel cum a fost decis ȋn Adunarea Generală a Acţionarilor din aprilie 

2016, profitul net al anului 2015 (694.822 lei) a fost repartizat ca alte rezerve 

surse proprii de finanţare. 

 La data finalizării situaţiilor financiare anuale nu s-a luat o decizie de 

distribuire a profitului net obţinut ȋn 2016: 359.705 lei. 

 Conform prevederilor legale după aprobarea de către Adunarea Generală a 

Acţionarilor aceasta se va reflecta ȋn situaţiile financiare ale anului următor. 

 

NOTA4: ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE 

 
Nr. 

Crt. 
DENUMIREA INDICATORULUI EXERCIŢIUL 

PRECEDENT 

EXERCIŢIUL 

CURENT 

1. Cifra de afaceri netǎ 3.748.428 5.146.410 

2. Costul bunurilor vândute şi al serviciilor prestate 4.731.202 4.770.326 



4 
 

(3+4+5) 

3. Cheltuielile activităţilor de bazǎ 4.155.052 4.217.458 

4. Cheltuielile activităţilor auxiliare   

5. Cheltuieli indirecte 576.150 552.868 

6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri -982.774 376.085 

7. Cheltuieli de desfacere   

8. Cheltuieli generale de administraţie 332.220 578.264 

9. Alte venituri din exploatare 214.516 7.602.777 

10. Alte cheltuieli de exploatare  6.315.485 

11. Rezultatul din exploatare -1.100.478  1.085.112 

În cadrul cheltuielilor generale de administraţie sunt cuprinse cheltuieli 

aferente conducerii societăţii (consiliu de administraţie şi conducere executivă), 

cheltuieli cu obţinerea creditelor bancare, cheltuieli generate de operaţiunea de 

majorare a capitalului social prin derulare oferta de subscripţie publică şi 

cheltuieli cu comisionul de intermediere a tranzacţiei imobiliare (vânzare activ). 

Alte venituri din exploatare, respectiv cheltuieli de exploatare constau ȋn 

venitul realizat din vânzarea activului din str. Brestei nr. 185 şi costul 

neamortizat al acestuia. Vânzarea a fost aprobată ȋn Adunarea Generală a 

Acţionarilor din 15.09.2015. 

 

NOTA 5: CREANŢE ŞI DATORII 

 
CREANŢE SOLD LA 

31.12.2016 

TERMEN DE 

LICHIDITATE 

Sub 1 an Peste 1 an 

Total, din care: 4.362.711 3.882.186 480.525 

- Clienţi 182.029 182.029  

- Clienti in litigiu 480.525  480.525 

- Creanţe asupra personalului    

- Creante comerciale imobilizate 6.200 6.200  

- Creanţe cu bugetul statului 39.201 39.201  

- Alte creanţe 13.124 13.124   

- Cheltuieli in avans 3.641.632 3.641.632  

 

 Principalii clienţi (locatari ȋn spaţiile comerciale ȋnchiriate) sunt:H&M 

Hennes&Mauritz S.R.L., Artima S.R.L., Eroglu România S.R.L., Pro Solutions 

S.R.L., Amrest Coffee S.R.L., Profi Rom Food S.R.L., Flanco International 

S.R.L., B&B Collection S.R.L., Pepco Retail S.A. 

 Aferent soldului clienţilor ȋn litigiu (societăţi aflate ȋn procedura 

insolvenţei), există ȋnregistrate ajustări pentru depreciere ȋn valoare totală de 

480.525 lei. 

 Cheltuielile ȋn avans sunt reprezentate de comisionul firmei de 

intermediere ȋnchiriere spaţii comerciale, de costuri aferente contractării 

creditelor bancare şi de contribuţia proprietarului la amenajarea unor spaţii 

ȋnchiriate către terţi ca şi stimulent pentru atragerea acestora ȋn noul concept. 
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Acestea vor fi incluse pe cheltuielile corespondente, liniar, pe durata iniţială a 

contractelor. 

 
DATORII SOLD LA 

31.12.2016 

TERMEN DE EXIGIBILITATE 

Sub 1 an 1 – 5 ani 

Total, din care: 34.929.043 22.330.334 12.598.709 

- Furnizori 1.863.650 1.863.650  

- Clienţi creditori    

- Datorii către personal 42.924 42.924  

- Datorii către bugete 250.671 250.671  

- Dividende neridicate 83.402 83.402  

- Creditori 15 15  

- Garantii primite 501.448 15.497 485.951 

-Credite bancare 26.340.923 14.228.165 12.112.758 

-Imprumuturi curente 5.000.000 5.000.000  

-Dobanda de platit 78.758 78.758  

-Venituri in avans 767.252 767.252  

 

 Datoriile ȋn sold la 31.12.2016 sunt datorii aflate ȋn termenul legal sau 

contractual de scadenţă. 

 Creditele bancare reprezintă soldul la 31.12.2016 al ȋmprumuturilor 

contractate ȋn februarie 2016 la Raiffeisen Bank, cu scadenţă 31.01.2017 

(10.299.704,50 lei) şi respectiv 31.01.2021 (16.041.220 lei). 

 În cursul exerciţiului financiar 2016 dobânda aferentă acestor două credite 

a fost de 491.065 lei, din care s-a capitalizat suma de 209.128 lei. 

 Împrumutul de la entităţi afiliate şi dobânda aferentă erau scadente la 

31.12.2016, dar s-a convenit prelungirea termenului până la 30.06.2017. 

 Accesarea creditelor bancare s-a efectuat cu aprobarea Adunării generale 

Extraordinare a Acţionarilor din 11.01.2016, iar ȋmprumutul de la entitatea 

afiliată (Univers S.A. Râmnicu Vâlcea) a fost decis de Consiliul de 

Administraţie ȋn şedinţa din 30.03.2016  şi ratificat ȋn Adunarea Generală a 

Acţionarilor din 04.04.2016. 

 Împrumutul pe termen lung este garantat cu ipotecă imobiliară asupra 

Mercur Center şi terenului aferent (6.586 mp.). 

 

NOTA 6: PRINCIPII, POLITICI ŞI METODE CONTABILE 

 

 În exerciţiul financiar 2016 societatea a condus evidenţa contabilă 

conform prevederilor Ordinului 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor 

contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare 

anuale consolidate. Prezentele situaţii financiare sunt situaţii individuale şi nu 

ale grupului şi furnizează informaţii despre poziţia financiară, performanţa 

financiară şi fluxurile de trezorerie ȋn anul 2016. 
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A. Principii generale  

Elementele prezentate ȋn situaţiile financiare au fost recunoscute şi 

evaluate ȋn conformitate cu următoarele principii: 

- Principiul continuităţii activităţii: la data ȋntocmirii şi data aprobării 

situaţiilor financiare anuale nu există informaţii/date potrivit cărora societatea nu 

va continua activitatea ȋn perioada următoare. 

- Principiul permanenţei metodelor: nu au existat modificări de politici 

contabile sau metode de evaluare. 

- Principiul prudenţei: s-au evaluat toate evenimentele care pot genera 

venituri şi cheltuieli sau creanțe şi datorii, iar ajustările pentru depreciere au fost 

reevaluate la 31.12.2016. 

- Principiul contabilităţii de angajamente: tranzacţiile şi operaţiunile 

efectuate ȋn exerciţiul financiar 2016 au fost ȋnregistrate ȋn 2016, ţinând cont şi 

de principiul conform căruia veniturile şi cheltuielile care rezultă din aceeaşi 

tranzacţie sunt recunoscute simultan. 

- Principiul intangibilităţii 

- Principiul necompensării ȋntre elementele de activ şi de datorii, ȋntre 

venituri şi cheltuieli 

- Principiul prevalenţei economicului asupra juridicului: evenimentele şi 

tranzacţiile au fost ȋnregistrate conform documentelor justificative care reflectă 

modul ȋn care acestea s-au produs/derulat, respectându-se fondul economic al 

operaţiunilor. 

- Principiul evaluării la cost de achiziţie. 

 

B. Politici contabile 

Entitatea aplică următoarele politici: 

- Activele imobilizate = active mobile sau imobile utilizate ȋn desfăşurarea 

activităţilor pe perioade mai mari de un an. Acestea sunt clasificate ȋn: 

 Imobilizări necorporale: licențe, drepturi concesiune; 

 Imobilizări corporale; 

o Terenuri (amenajări de teren) 

o Construcţii 

o Instalaţii tehnice şi maşini 

o Utilaj comercial şi mobilier 

o Investiţii imobiliare (clădiri şi terenuri) 

 Imobilizări financiare: acţiuni deţinute la emitenţii listaţi pe piaţa de 

capital pe o perioadă mai mare de 1 an. 

- Metoda de amortizare a imobilizărilor corporale = amortizarea liniară pe durata 

normală de amortizare aprobată de Consiliul de Administraţie: durata medie din 

Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcționare a mijloacelor 

fixe. 

- Evaluarea imobilizărilor corporale pe baza principiului costului istoric. 
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- Evaluarea la valoarea justă a imobilizărilor financiare. 

- Contabilizarea stocurilor prin utilizarea inventarului permanent. 

- Evaluarea stocurilor ȋn bilanţ la valoarea realizabilă netă. 

- Încadrarea depozitelor bancare pe termen de 1-3 luni ȋn investiţii pe termen 

scurt. 

- Evaluarea ȋn bilanţ a creanţelor la valoarea probabilă de ȋncasat. 

- Provizioanele = datorii cu exigibilitate sau valoare incertă recunoscute când 

entitatea are o obligație curentă generată de un eveniment anterior şi este 

probabilă o ieşire de resurse de o valoare estimabilă. 

- Capitalurile proprii = drepturile acţionarilor societăţii asupra activului net. 

 

C. Elemente specifice exerciţiului financiar 2016 

a) Modificarea duratei de utilizate economică a activului Mercur Center de 

la 11 ani la 44 ani ȋncepând cu septembrie 2016 (modificare de estimare 

contabilă), fără modificarea politicii contabile de amortizare. 

b) Capitalizarea surplusului din reevaluare aferent imobilizărilor corporale 

ȋnstrăinate prin transferul din rezerve din reevaluare ȋn rezultatul reportat. 

Valoare = 1.306,67 lei 

c) Capitalizarea unei parţi din costurile ȋndatorării aferente finanțării 

investiţiilor ȋn modernizarea Mercur Center = 209.128 lei, pe durata 

derulării lucrărilor de modernizare. 

d) Onorariile şi comisioanele bancare achitate ȋn vederea obţinerii 

ȋmprumuturilor (161.727 lei) se vor recunoaşte pe cheltuieli curente, 

eșalonat până la 31.01.2021. 

e) La 31.12.2016 s-au evaluat ajustările pentru depreciere valoare aferente 

imobilizărilor financiare, stocurilor de marfă şi creanțelor şi s-a procedat 

la majorarea (creanțe, unele imobilizări financiare) sau anulare a acestora 

(stocuri). 

f) Se menţine provizionul pentru litigii constituit ȋn anul 2014. 

g) Constituirea unui provizion pentru drepturile de concediu de odihnă ale 

anului 2016 şi neefectuat până la 31.12.2016. 

h) Suportarea liniară pe costuri, pe durata iniţială a contractelor de locaţiune, 

a contribuţiei proprietarului la amenajarea spaţiilor ȋncheiate către firmele 

ancoră ca şi stimulent pentru atragerea acestora ȋn noul Mercur Center. 

Lucrările de amenajare revin proprietarului la ȋncetarea contractului. 

i) Contabilizarea extrabilanţier a garanţiilor primite de la unii locatari, sub 

forma altor valori (scrisori de garanţie, instrumente de plată), astfel cum 

au fost prevăzute ȋn contractele de locaţiune = 1.404.659 lei. 

 

NOTA 7: PARTICIPAŢII ŞI SURSE DE FINANŢARE 

 

a) Capitalul social este de 2.958.210 lei, echivalentul a 1.183.284 acţiuni cu o 

valoare nominală de 2,5 lei. 
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 Structura acţionariatului la data de 31.12.2016 este: 

 Societatea de Investiţii Financiare Oltenia S.A. = 93,3703 %; 

 Statul român prin AVAS = 2,6852 %; 

 Alte persoane juridice = 3,9445 %. 

La 31.12.2016 se află ȋn derulare acţiunea de majorare a capitalului social 

prin ofertă publică primară de vânzare acţiuni conform hotărâre Adunare 

Generală Extraordinară a Acţionarilor din 11.01.2016, Decizie Consiliu de 

Administraţie din 09.02.2016 şi din 18.10.2016 şi aprobată prin Decizia A.S.F. 

2223/08.12.2016. Obiectul ofertei este reprezentat de 9.466.272 acţiuni cu un 

preţ de subscriere de 2,5 lei/acţiune. 

La 13.01.2017 s-a validat rezultatul subscrierilor: 6.076.976 acţiuni x 2,5 

lei/acţiune şi ȋn consecinţă se majorează capitalul social până la 18.150.650 lei 

ȋncepând cu exerciţiul financiar 2017. 

* 

b) Surse de finanţare 

 La 01.01.2016 societatea deţinea un disponibil bănesc plasat ȋn depozite 

bancare ȋn valoare de 13.450.000 lei. 

 Valoarea proiectului de modernizare a principalului activ fiind de circa 

12.000.000 euro (exclusiv TVA), sursele proprii s-au dovedit insuficiente, astfel 

ȋncât s-a procedat la surse externe de finanțare: credite bancare şi ȋmprumuturi 

de la entităţi afiliate.  

 
Creditor Suma 

contractată 

Suma 

utilizată 

Suma 

rambursată 

Sold 

31.12.2016 

Raiffeisen Bank 18.000.000 18.000.000 1.958.780 16.041.220 

Raiffeisen Bank 20.250.000 16.699.705 6.400.000 10.299.705 

Raiffeisen Bank 8.000.000 7.004.093 7.004.093 - 

Voltalim S.A. 1.500.000 1.500.000 1.500.000 - 

Universul S.A. 5.000.000 5.000.000 - 5.000.000 

c) Participaţii 

 La 31.12.2016 societatea deţine acţiuni emise de societăţi listate pe piaţa 

reglementată, achiziţionate ȋn perioada 2004 – 2006, clasificate ca imobilizări 

financiare (active imobilizate). 

 
Denumire 

emitent 

Nr. 

acţiuni 

Valoare 

achiziţie 

Valoare justă 

la 31.12.2016 

SIF 1 292.000 829.862,80 537.280 

SIF 2 30.000 44.204,70 23.400 

SNP 475.000 244.054 123.975 

BRD 100.560 1.524.986 1.194.653 
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NOTA 8: INFORMAŢII PRIVIND SALARIAŢII, 

ADMINISTRATORII ŞI DIRECTORII  

 

a) Numărul mediu al salariaţilor ȋn anul 2016, raportat la anul precedent a 

fost: 
Categorie 2015 2016 

Direct productivi 19 2 

Indirect productivi 44 34 

TESA 18 18 

Total 81 54 

b) În anul 2016 societatea a fost condusă de un Consiliu de Administraţie 

format din: 

 Anina Radu – președinte 

 Ioan Păuna – membru 

 Nicolae Stoian – membru, 

iar conducerea executivă a fost asigurată de directorul general Dumitru Răduţ; 

c) Cheltuielile cu salariile, indemnizaţiile şi remuneraţia de mandat, cu 

contribuţiile aferente ȋnregistrate ȋn 2016 au fost: 

 2015 2016 

Salarii brute  1.734.512 1.447.901 

Cheltuieli tichete de masă  131.138 109.916 

Indemnizaţii, remuneraţie 226.057 221.129 

Cheltuieli asigurări sociale 333.034 264.535 

Cheltuieli asigurări sociale de sănătate 132.031 104.382 

Cheltuieli cu protecţia şomerilor 10.155 7.921 

Cheltuieli fond naţional sănătate   

Cheltuieli fond accidente 3.049 2.405 

Cheltuieli fond garantare 4.644 3.609 

Alte cheltuieli salariale - 8.870 

Cotă participare profit 127.116 - 

 Toţi angajaţii sunt membri ai planului de pensii al statului român. Nu 

există obligaţii de genul garanţiilor asumate de societate ȋn numele conducerii 

executive sau membri ai Consiliului de Administraţie. 

 Societatea nu operează nici un alt plan de pensii sau beneficii după 

pensionare. 

 

NOTA 9: PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI 

 

a) Lichiditatea curentă=Active curente/datorii curente 

2015 = 6,59 

2016 = 0,06 

b) Lichiditatea imediată=(Active curente - Stocuri)/Datorii curente 

2015 = 6,56 

2016 = 0,06 
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c) Gradul de ȋndatorare=(Capital ȋmprumutat/Capital propriu) * 100 

2015 = ø 

2016 = 1,15 

d) Rata de acoperire a dobânzii=Profit brut+Cheltuieli cu dobânda/Cheltuieli 

cu dobânda 

2015 = nu a fost cazul 

2016 = 2,33 

e) Viteza de rotaţie a creanţelor= (Sold mediu clienți/Cifra de afaceri) x 365 

2015 = 2,67 zile 

2016 = 18,65 zile 

f) Viteza de rotaţie a activelor imobilizate=Cifra de afaceri/Active 

imobilizate 

2015 = 0,28 ori 

2016 = 0,09 ori 

g) Viteza de rotaţie a activelor=Cifra de afaceri/Active totale 

2015 = 0,13 ori 

2016 = 0,08 ori 

h) Rentabilitatea capitalului angajat=(Profit brut+Cheltuiala cu 

dobânda)/Capital angajat 

2015 = 0,027 

2016 = 0,026 

i) Profitabilitate=Profit din exploatare/Capital angajat 

2015 = ø 

2016 = 0,026 

j) Rata rentabilităţii resurselor consumate=(Profit net/Total cheltuieli) 

2015 = 10,05% 

2016 = 2,81% 

k) Solvabilitatea=Total datorii/Capital propriu 

2015 = 8% 

2016 = 12,2% 

l) Rezultatul net pe acţiune=Profit net/Număr acţiuni 

2015 = 0,587 lei/acţiune 

2016 = 0,304 lei/acţiune 

m) Activ net contabil pe acţiune=(Total active - Total datorii)/Număr acţiuni 

2015 = 23,39 lei/acţiune 

2016 = 23,56 lei/acţiune 

 

NOTA 10: ALTE INFORMAŢII 

 

 Mercur S.A. este o societate română cu personalitate juridică ȋnregistrată 

ȋn Registrul Comerţului sub nr. J16/91/1991, cod unic de ȋnregistrare 2297960. 

Sediul social este ȋn Craiova, Calea unirii nr. 14, judeţul Dolj, locaţie unde este 

amplasat principalul activ al entităţii: Mercur Center. 
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 Obiectul principal de activitate conform statutului societăţii este comerţul 

cu amănuntul ȋn magazine nespecializate cu vânzare predominantă mărfuri 

nealimentare, cod CAEN 4719. 

 În anul 2016 activitatea preponderentă efectiv desfăşurată a fost 

ȋnchirierea şi subȋnchirierea bunurilor imobiliare proprii sau ȋnchiriate, cod 

CAEN 6820. 

 Societatea ȋnchiriază spaţii comerciale ȋn 

 Mercur Center, str. Calea Unirii nr. 14 

 Spaţii comerciale la parterul blocurilor P3, P4 şi P5, str. Calea Bucureşti 

nr. 42 – 44 

 Depozite, str. Caracal nr. 105 

 Subsol blocuri 2,4 şi 6, str. Madona Dudu. 

Acţiunile Mercur S.A. sunt tranzacţionate pe Sistemul Alternativ de 

Tranzacţionare administrat de către Bursa de Valori Bucureşti, secţiunea 

Instrumente Financiare listate pe ATS, Categoria Acţiuni, sub simbolul MRDO. 

Acţionarul majoritar al entităţii este Societatea de Investiţii Financiare 

Oltenia S.A. şi, ȋn consecinţă, Mercur S.A. este parte afiliată a societăţilor la 

care S.I.F. Oltenia deţine aceeaşi poziţie de acţionar majoritar, cu putere de 

decizie. 

În cursul anului 2016 Mercur S.A. a avut relaţii contractuale cu Voltalim 

S.A. Craiova şi Universul S.A. Râmnicu Vâlcea ȋn sensul că a beneficiat de 

ȋmprumuturi de la aceste societăţi – părţi afiliate. 

 

b) Informaţii privind impozitul pe profit  

Venituri din exploatare = 13.061.565 lei 

Cheltuieli de exploatare  = 11.975.061 lei 

(exclusiv cheltuieli cu impozitul pe profit) 

Venituri financiare = 279.374 lei 

Cheltuieli financiare = 833.377 lei 

Rezultat brut = 532.501 lei 

Elemente similare veniturilor = 1.307 lei 

Venituri neimpozabile = 225.458 lei 

Cheltuieli nedeductibile = 848.621 lei 

Rezultat impozabil = 1.156.971 lei 

Impozit profit calculat = 184.893 lei 

Deducere sume sponsorizare = 13.485 lei  

Impozit profit datorat = 171.408 lei 

 

 

Preşedinte al Consiliului de Administraţie,                   Contabil Şef, 

                 Anina Radu                                            Adelina Căruntu 
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MERCUR S.A. CRAIOVA 

SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU 
LA DATA DE 31.12.2016 

 

Capitalurile proprii ale entităţii sunt reprezentate de : 
 

A. Capitalul social compus din 1.183.284 acţiuni cu valoare nominala de 2,5 lei. In 

cursul anului 2016 societatea nu a emis si nu si-a răscumpărat propriile acţiuni. La 

31.12.2016 se află ȋn curs de desfăşurare operaţiunea de majorare a capitalului 

social prin ofertă primară de vânzare prin subscriere publică, astfel cum a fost 

hotărâtă ȋn Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din 11.01.2016, 

conform deciziilor Consiliului de Administraţie din 09.02.2016 şi 18.10.2016 şi 

aprobată prin decizia A.S.F. din 08.12.2016. 

B. Rezerve legale la nivelul maxim prevăzut de lege si statut. 

C. Rezerve din reevaluarea clădirilor constituite in anii 2006, 2009 si 2012. La 

31.12.2016 s-a capitalizat suma de 1.307 lei aferenta imobilizărilor vândute ȋn cursul 

anului.  

D. Conform hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din aprilie 2016 

suma de 694.822 lei (profitul net al anului 2015) a fost repartizat la alte rezerve 

surse proprii de finanțare. 

E. Profitul net al exerciţiului financiar 2016 este de 359.705 lei. 

 

Preşedinte al Consiliului de Administraţie,                              Contabil Şef, 

   Anina Radu      Adelina Caruntu 

 

Denumirea Sold la C r e ş t e r i  R e d u c e r i  Sold Ia 

elementului 01.01.2016 Total, Total, 31.12.2016 
  din care: Prin transfer Din care: Prin transfer  

Capital subscris 2.958.210     2.958.210 

Prime de capital       

Rezerve de 

reevaluare 

1.202.077   1.307 1.307 1.200.770 

Rezerve legale 591.642     591.642 

Alte rezerve 21.694.734 694.822 694.822   22.389.556 

Acţiuni proprii       

Rezultatul / Sold C 254.307 1.307 1.307   255.614 

Reportat / Sold D       

Profitul exerciţiului 694.822 359.705  694.822 694.822 359.705 

Repartizarea 

profitului 

      

TOTAL: 27.395.792 1.055.834 696.129 696.129 696.129 27.755.497 
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S.C. MERCUR S.A. 

CRAIOVA  

C.U.I. 2297960 

 J 16/91/1991 

 

 

SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 

31.12.2016 

 
 

DENUMIREA ELEMENTULUI EXERCIŢIUL FINANCIAR 

 

 

2015 2016 

Incasări de la clienţi 

Plăţi către furnizori şi personal 

Plăţi către bugete 

Restituiri de la bugetul statului 

Impozit pe profit plătit 

4.550.813 

4.497.698 

1.687.750 

- 

65.182 

7.852.597 

7.254.630 

1.232.908 

9.984.565 

185.269 

 

TREZORERIE NETA DIN EXPLOATARE -1.699.817 9.164.355 

Plăţi pentru achiziţii acţiuni  

Plăţi pentru achiziţii din imobilizări 

Incasări din vânzarea de imobilizări financiare  

Dobânzi încasate  

Dividende încasate 

- 

2.937.705 

3.101.843 

184.335 

30.272 

- 

59.502.959 

6.731.296 

5.320 

31.853 

TREZORERIE NETA DIN INVESTIŢII 378.745 -52.734.490 

Incasări din  garantii locatari 

Incasări ȋmprumuturi 

Restituiri ȋmprumuturi 

Dobânzi plătite 

Dividende plătite 

178.464 

- 

- 

- 

1.010 

307.487 

48.203.798 

16.862.874 

491.065 

- 

 

TREZORERIA NETA DIN FINANŢARE 177.454 31.157.346 

Creşterea netă a trezoreriei -1.143.618 -12.412.789 

Disponibil la începutul anului  

Disponibil la sfârşitul anului 

14.688.889 

13.545.271 

13.545.271 

1.132.482 

 

 

Preşedinte al Consiliului de Administraţie,                                       Contabil Şef, 

Anina Radu      Adelina Caruntu 
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RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT  
 

Către acționarii Mercur S.A. 

 

Raport cu privire la auditul situațiilor financiare  
 

Opinie 

 

Am auditat situațiile financiare individuale ale societății Mercur S.A. („societatea”), care 

cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2016 si contul de rezultate, situația 

modificărilor capitalurilor proprii aferente exercițiului încheiat la data respectiva, si 

notele la situațiile financiare, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative. 

 

In opinia noastră, situațiile financiare anexate prezinta fidel, sub toate aspectele 

semnificative poziția financiara a societății la data de 31 decembrie 2016, si performanta 

sa financiara aferente exercițiului încheiat la data respectiva, in conformitate cu Legea 

contabilității nr.82/1991 republicata, cu prevederile cuprinse in OMFP nr. 1802/2014 

pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale 

individuale si situațiile financiare anuale consolidate, împreuna cu modificările 

ulterioare. 

 

Baza pentru opinie 

 

Am desfășurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internaționale de Audit 

(ISA). Responsabilitățile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in 

secțiunea Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare din 

raportul nostru. Suntem independenți fata de societate, conform cerințelor etice 

relevante pentru auditul situațiilor financiare din Romania si ne-am îndeplinit celelalte 

responsabilități etice, conform acestor cerințe. Credem ca probele de audit pe care le-am 

obținut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastră. 

 

Responsabilitățile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru 

situațiile financiare 

 

Conducerea este responsabila pentru întocmirea si prezentarea fidela a situațiilor 

financiare in conformitate cu reglementările menționate mai sus si pentru acel control 

intern pe care conducerea îl considera necesar pentru a permite întocmirea de situații 

financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare. 

 



 

 

 

In întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabila pentru aprecierea 

capacitații societății de a-si continua activitatea, prezentând, daca este cazul, aspectele 

referitoare la continuitatea activității si utilizând contabilitatea pe baza continuității 

activității, cu excepția cazului in care conducerea fie intenționează sa lichideze 

societatea sau sa oprească operațiunile, fie nu are nici alta alternative realista in afara 

acestora. 

 

Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea 

procesului de raportare financiara al societății. 

 

Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare 

 

Obiectivele noastre constau in obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura in care 

situațiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de 

frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia 

noastră. Asigurarea rezonabila reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o 

garanție a faptului ca un audit desfășurat in conformitate cu ISA va detecta întotdeauna 

o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturările pot fi cauzate fie de frauda, 

fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, 

ca acestea, individual sau cumulate, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, 

luate in baza acestor situații financiare. 

 

Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam raționamentul profesional si 

menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea: 

 

 Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situațiilor financiare, 

cauzata fie de fraudă, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca 

răspuns la respectivele riscuri si obținem probe de audit suficiente si adecvate 

pentru a furniza o baza pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei 

denaturări semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decât cel de nedetectare 

a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune 

înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false si evitarea controlului 

intern. 

 

 Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectării de proceduri 

de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie 

asupra eficacității controlului intern al societății. 

 

 Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil 

al estimărilor contabile si al prezentărilor aferente de informații realizate de către 

conducere 

 

 Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către 

conducere a contabilității pe baza continuității activității si determinam, pe baza 

probelor de audit obținute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la 

evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind 

capacitatea societății de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca 

exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atenția in raportul 



 

 

 

auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, in cazul in 

care aceste prezentări sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre 

se bazează pe probele de audit obținute pana la data raportului auditorului. Cu toate 

acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina societatea sa nu își mai 

desfășoare activitatea in baza principiului continuității activității. 

 

 Evaluam prezentarea, structura si conținutul general al situațiilor financiare, 

inclusiv al prezentărilor de informații, si măsura in care situațiile financiare 

reflecta tranzacțiile si evenimentele de baza într-o maniera care realizează 

prezentarea fidela. 

 

Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata 

si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatări ale auditului, 

inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe 

parcursul auditului. 

 

De asemenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație ca am 

respectat cerințele etice relevante privind independenta si ca le-am comunicat toate 

relațiile si alte aspect despre care s-ar putea presupune, in mod rezonabil, ca ne afectează 

independenta si, acolo unde este cazul, masurile de protecție aferente. 

 

Dintre aspectele comunicate cu persoanele responsabile cu guvernanta, stabilim care 

sunt aspectele cele mai importante pentru auditul situațiilor financiare din perioada 

curenta si care reprezintă, prin urmare, aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspect in 

raportul auditorului, cu excepția cazului in care legile sau reglementările interzic 

prezentarea publica a aspectului sau a cazului in care, in circumstanțe extrem de rare, 

consideram ca un aspect nu ar trebui comunicat in raportul nostru deoarece se 

preconizează in mod rezonabil ca beneficiile interesului public sa fie depășite de 

consecințele negative ale acestei comunicări. 

 

Raport cu privire la alte dispoziții legale si de reglementare 
 

Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea si prezentarea raportului 

administratorilor in conformitate cu cerințele OMFP nr 1802/2014 Reglementari 

contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale 

consolidate, care sa nu conțină denaturări semnificative si pentru acel control intern pe 

care conducerea îl considera necesar pentru a permite întocmirea raportului  

administratorilor care sa nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii. 

 

Raportul administratorilor are 11 pagini si nu face parte din situațiile financiare 

individuale. Opinia noastră asupra situațiilor financiare individuale nu acoperă raportul 

administratorilor si nu exprimam nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la 

acesta. 

 

In legătura cu auditul nostru privind situațiile financiare individuale, noi am citit raportul 

administratorilor anexat situațiilor financiare individuale si raportam ca: 

 



 

 

 

a) In raportul administratorilor nu am identificat informații care sa nu fie 

consecvente, in toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate in 

situațiile financiare individuale anexate. 

 

b) Raportul administratorilor identificat mai sus include, in toate aspectele 

semnificative, informațiile cerute de OMFP nr 1802/2014 (reglementari 

contabile privind situațiile financiare  anuale individuale si situațiile financiare 

anuale consolidate). 

 

c) In baza cunoștințelor si înțelegerii noastre dobândite in cursul auditului situațiilor 

financiare individuale, pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 

decembrie 2016 cu privire la societate si la mediul acesteia, nu am identificat 

informații incluse in raportul  administratorilor care sa fie eronate semnificativ. 

 

 

 

 

2 martie 2017 

Auditor independent, 

JPA Audit și Consultanta S.R.L.  

Auditor înregistrat  C.A.F.R. nr. 319 

 

 

 

Reprezentata prin  

Florin Toma 

C.A.F.R. 1747 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


