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  Entitatea NAPOCHIM SA

Tip situaţie financiară : BL

Localitate  

CLUJ-NAPOCA

Bloc  Ap.              Telefon

0264532015

Scara  Nr.  

19

Strada  

LUNCII

Judeţ 

Cluj

Sector  

  Număr din registrul comerţului J12/118/1991   Cod unic de inregistrare 1 9 9 9 3 1

2229 Fabricarea altor produse din material plastic

2229 Fabricarea altor produse din material plastic

 Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti

 Sucursala
Bifati numai dacă  

este cazul :  Anul 2016

Semnătura electronica
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  Nr.de inregistrare in organismul profesional

  Numele si prenumele

BUGA DALIA

  Numele si prenumele

PITIC MIHAI DAN

  Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

INTOCMIT,ADMINISTRATOR,

  An   Semestru

  Entităţi mijlocii, mari si entităţi de 
interes public

  Entităţi mici

  Microentităţi

Situatii financiare anuale Raportări anuale

Indicatori :   Capitaluri - total -2.559.556

  Profit/ pierdere -4.325.280

  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

G5 CONSULTING SRL

  Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

223/02.07.2002

AUDITOR,

  CIF/ CUI

1 4 6 5 0 6 9 0

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



la data de  31.12.2016
Cod 10 - lei -

Denumirea elementului Nr.  Sold la:

 rd.

01.01.2016 31.12.2016

A B 1 2

A.  ACTIVE IMOBILIZATE

 I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE 

          1.Cheltuieli de constituire  (ct.201-2801) 01 0 0

          2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) 02 0 0

           3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi       
alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03 94.453 71.638

          4. Fond comercial (ct.2071-2807) 04 0 0

          5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 
 (ct. 206-2806-2906)

05 0 0

          6. Avansuri (ct.4094) 06 0 0

               TOTAL (rd.01 la 06) 07 94.453 71.638

  II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

          1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) 08 8.088.057 7.872.195

          2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 09 15.441.086 13.176.283

          3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) 10 329.685 397.358

          4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) 11 0 0

          5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931) 12 1.546.725 1.970.034

          6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935) 13 0 0

          7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 
216-2816-2916)

14 0 0

          8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917) 15 0 0

          9. Avansuri (ct. 4093) 16 4.570 0

                TOTAL (rd. 08 la 16) 17 25.410.123 23.415.870

  III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE      

           1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961) 18 190.940 190.940

           2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964) 19 0 0

           3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun 
 (ct. 262+263 - 2962)

20 1.000 1.000

           4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun 
(ct. 2673 + 2674 -  2965)                

21 0 0

          5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963) 22 0 0

            6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) 23 0 0

                 TOTAL (rd. 18 la 23) 24 191.940 191.940

               ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24) 25 25.696.516 23.679.448

B. ACTIVE CIRCULANTE    

 I. STOCURI

    1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 +  
323  + 328 + 351 + 358 + 381  +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) 

26 279.707 1.355.359



    2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) 27 37.737 388.323

   3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348*  + 354 + 356 + 357 + 361 + 
326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 -  3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 
396 - 397 -  din ct. 4428)

28 1.646.170 2.002.716

   4. Avansuri (ct. 4091)   29 20.568 608

       TOTAL (rd. 26 la 29)    30 1.984.182 3.747.006

    II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un 
an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)   

  1. Creanţe comerciale L M  (ct. 2675* +  2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* +  4092 + 
411 + 413 + 418 - 491)    

31 1.110.017 1.614.302

   2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*)     32 1.127.582 1.558.089

   3. Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile controlate in comun  
 (ct. 453** - 495*)

   33 0 0

    4. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441**+ 4424 + din ct.4428** 
+  444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 +4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)

34 7.630.505 2.741.130

     5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*) 35 0 0

         TOTAL (rd. 31 la 35) 36 9.868.104 5.913.521

III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT 

    1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591) 37 0 0

    2. Alte investiţii pe termen scurt  
 (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)

38 0 0

         TOTAL (rd. 37 + 38) 39 0 0

 IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)  40 456.310 60.223

      ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40) 41 12.308.596 9.720.750

 C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)   42 0 3.649

   Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*) 43 0 3.649

   Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*) 44 0 0

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN 

       1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat 
împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)   

45 0 0

       2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 
1682 + 5191 + 5192 + 5198)

46 1.230.368 542.604

        3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 47 30.079 108.557

        4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 48 1.783.765 1.696.467

         5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 49 0 1.937.614

         6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 50 0 323.462

         7. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663
+1686+2692+2693+ 453***)         

51 0 0

     8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 
+ 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** 
+ 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 
457 + 4581 + 462 + 4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)   

52 6.117.190 300.837

     TOTAL (rd. 45 la 52) 53 9.161.402 4.909.541

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76) 54 2.348.193 3.585.229

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54) 55 28.044.709 27.264.677



G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA  
MAI MARE DE 1 AN

       1. Împrumuturi din emisiunea de  obligaţiuni, prezentându-se separat 
împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

56 0 0

        2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 
1682 + 5191 + 5192 + 5198)   

57 1.114.063 492.987

        3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)   58 0 0

        4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 59 0 0

        5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 60 0 0

         6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 61 5.197.757 8.584.571

         7. Sume datorate entităţilor asociate si entităţilor controlate in comun 
 (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)

62 0 0

          8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 
1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 
437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 
456*** + 4581+462+4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) 

63 11.112.018 11.917.657

         TOTAL (rd.56 la 63) 64 17.423.838 20.995.215

 H. PROVIZIOANE

         1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517) 65 0 0

         2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 66 0 0

         3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) 67 0 1.443.530

          TOTAL (rd. 65 la 67) 68 0 1.443.530

 I. VENITURI ÎN AVANS     

         1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)(rd. 70+71) 69 9.658.295 8.481.929

                    Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*) 70 799.001 1.176.354

                    Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*) 71 8.859.294 7.305.575

         2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74) 72 0 133.188

                    Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) 73 0 53.275

                    Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) 74 0 79.913

         3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi  

              (ct. 478)(rd.76+77)
75 0 0

                    Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*) 76 0 0

                    Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*) 77 0 0

         Fond comercial negativ (ct.2075) 78 0 0

        TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78) 79 9.658.295 8.615.117

 J. CAPITAL ŞI REZERVE 

      I. CAPITAL

         1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 80 2.860.038 2.860.038

         2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 81 0 0

         3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 82 0 0

         4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 83 0 0

         5.Alte elemente de capitaluri proprii  (1031) 84 0 0

         TOTAL (rd. 80 la 84) 85 2.860.038 2.860.038

     II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 86 0 0



     III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 87 5.647.649 5.647.649

     IV. REZERVE 

       1. Rezerve legale (ct. 1061) 88 83.741 83.741

       2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 89 0 0

       3. Alte rezerve (ct. 1068) 90 0 0

        TOTAL (rd. 88 la 90) 91 83.741 83.741

          Acţiuni proprii (ct. 109) 92 63.638 63.638

         Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 93 0 0

          Pierderi legate de instrumentele  de capitaluri proprii (ct. 149) 94 0 0

     V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)                                  SOLD C  (ct. 117) 95 0 0

                                                                                                                               SOLD D (ct. 117) 96 5.340.022 6.762.066

     VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR

                                                                                                                              SOLD C (ct. 121) 97 0 0

                                                                                                                              SOLD D (ct. 121) 98 1.426.191 4.325.280

      Repartizarea profitului (ct. 129)    99

    CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99) 100 1.761.577 -2.559.556

     Patrimoniul public (ct. 1016) 101

     Patrimoniul privat (ct. 1017) 2) 102

     CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79 103 1.761.577 -2.559.556

  Suma de control F10 : 477092082 / 1021233192

     *) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective. 
    **) Solduri debitoare ale conturilor respective. 
   ***) Solduri creditoare ale conturilor respective. 
 
    1) Sumele înscrise la acest rând  (rd.31) şi preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, 
precum şi alte creanţe imobilizate, scadente  într-o perioadă mai mică de 12 luni. 
     2) 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

PITIC MIHAI DAN

  Numele si prenumele

BUGA DALIA

  Nr.de inregistrare in organismul profesional:

   Semnătura _________________________________ 

   Semnătura _________________________________ 

  Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular 
VALIDAT



la data de  31.12.2016

Cod 20 N O P Q N
Denumirea indicatorilor Nr.  

Exerciţiul financiar

rd.

2015 2016

A B 1 2

  1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) 01 4.632.764 4.655.426

      Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02 3.213.686 3.995.047

      Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03 1.443.235 707.127

       Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04 24.157 46.748

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

05 0 0

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

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

           Sold C 07 611.021 0

           Sold D 08 0 78.585

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

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

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

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

       7417 + 7419) 
12 0 0

  7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) 13 35.780 440.245

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

      -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584) 15 2.940 58.818

  VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)       16 5.279.565 5.017.086

  8. a)  Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)                17 1.856.161 1.779.858

       Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)     18 25.272 148.440

       b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605) 19 429.487 287.886

       c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 20 1.165.058 544.249

       Reduceri comerciale primite (ct. 609) 21 0 2.301

 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) 22 1.402.626 1.590.515

     a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644) 23 1.155.221 1.300.678

     b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645) 24 247.405 289.837

 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 26 - 27) 25 393.069 499.323

      a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817) 26 393.069 499.323

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

      b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)        28 145.716 0



       b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 29 145.716 0

       b.2) Venituri (ct.754+7814) 30 0 0

  11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38) 31 1.288.140 2.192.836

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

32 1.164.147 1.705.490

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

33 64.388 66.123

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

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

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

    11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588) 37 59.605 421.223

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

38 0 0

     Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)                      39 0 2.125.995

          - Cheltuieli (ct.6812) 40 0 2.125.995

          - Venituri (ct.7812) 41 0 0

CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39) 42 6.705.529 9.166.801

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

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

            - Pierdere (rd. 42 - 16) 44 1.425.964 4.149.715

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

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

 13.  Venituri din dobânzi (ct. 766*) 47 282.226 59.926

            - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 48 263.847 0

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

 15.   Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) 50 155.528 8.237

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

 VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50) 52 437.754 68.163

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

53 0 0

             - Cheltuieli  (ct.686) 54 0 0

             - Venituri (ct.786) 55 0 0

 17.  Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*) 56 267.411 227.973

            - din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate             57 74.528 0

 Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 58 170.570 15.755

 CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58) 59 437.981 243.728

  PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

              - Profit (rd. 52 - 59) 60 0 0

              - Pierdere (rd. 59 - 52) 61 227 175.565



 VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) 62 5.717.319 5.085.249

 CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) 63 7.143.510 9.410.529

 18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

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

               - Pierdere (rd. 63 - 62) 65 1.426.191 4.325.280

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

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

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

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

                - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64) 69 1.426.191 4.325.280

  Suma de control F20 : 118954359 / 1021233192

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

  Numele si prenumele

PITIC MIHAI DAN

  Numele si prenumele

BUGA DALIA

  Nr.de inregistrare in organismul profesional:

  Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular 
VALIDAT

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

   Semnătura _________________________________ 

   Semnătura _________________________________ 



N O P Q NCod 30
la data de  31.12.2016

  I. Date privind rezultatul inregistrat
Nr.  
rd.

Nr.unitati Sume

A B 1 2

 Unitaţi care au inregistrat profit 01

 Unitaţi care au inregistrat pierdere 02 1 4.325.280

 Unitaţi care nu au inregistrat nici profit nici pierdere 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 19 + 23) 04 720.454 720.454 0

  Furnizori restanţi – total (rd. 06 la 08) 05 720.454 720.454 0

      - peste 30 de zile 06 297.320 297.320 0

      - peste 90 de zile 07 399.430 399.430 0

      - peste 1 an 08 23.704 23.704 0

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

09 0 0 0

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

10 0 0 0

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

     - contribuţia pentru pensia suplimentară 12 0 0 0

     - contributii pentru  bugetul asigurarilor pentru somaj 13 0 0 0

     - alte datorii sociale 14 0 0 0

  Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte 
fonduri 

15 0 0 0

  Obligatii restante fata de alti creditori 16 0 0 0

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

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

  Credite bancare nerambursate la scadenta –  
  total (rd. 20 la 22)

19 0 0 0

    - restante dupa 30 de zile 20 0 0 0

    - restante dupa 90 de zile 21 0 0 0

    - restante dupa 1 an 22 0 0 0

  Dobanzi restante 23 0 0 0

 III. Numar mediu de salariati
Nr. 
rd.

31.12.2015 31.12.2016

A B 1 2

  Numar mediu de salariati 24 44 65

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

25 45 67



 IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în cursul perioadei de 
raportare. Subvenţii încasate şi creanţe restante

Nr.  
rd.

Sume (lei)

A B 1

Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente , din care: 26 0

  - impozitul datorat la bugetul de stat 27 0

Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre 
ale Uniunii Europene, din care:

28 0

  - impozitul datorat la bugetul de stat 29 0

Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice nerezidente, din care: 30 0

  - impozitul datorat la bugetul de stat 31 0

Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice asociate*) nerezidente din 
statele membre ale Uniunii Europene, din care:

32 0

  - impozitul datorat la bugetul de stat 33 0

Venituri brute din dividende platite catre persoanele  fizice nerezidente , din care: 34 0

 - impozitul datorat la bugetul de stat 35 0

Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele 
membre ale Uniunii Europene, din care:

36 0

 - impozitul datorat la bugetul de stat 37 0

Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente , potrivit 
prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 
şi completările ulterioare, din care:

38 0

 - impozitul datorat la bugetul de stat 39 0

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane fizice nerezidente, din care: 40 0

  - impozitul datorat la bugetul de stat 41 0

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre 
ale Uniunii Europene, din care:

42 0

  - impozitul datorat la bugetul de stat 43 0

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice nerezidente, din care: 44 0

  - impozitul datorat la bugetul de stat 45 0

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din 
statele membre ale Uniunii Europene, din care:

46 0

  - impozitul datorat la bugetul de stat 47 0

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

48 0

   - redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 49 0

Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat 50 0

Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat 51 0R S T U T T V W X Y T Y Z [ \ ] ^ U _ ^ W V Z U T ` a b Z T b Z U a V ` U Y a U Z V Z \ Y U ^ Y Z U Z \ ^ U T
1) 52 0

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 53 106.683

  - impozitul datorat la bugetul de stat 54 8.124

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale 
Uniunii Europene, din care: 55 59.392

  - impozitul datorat la bugetul de stat 56 0

Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 57 5.658.490



                   - subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 58 5.658.490

                   - subvenţii aferente veniturilor, din care: 59 0

                                  - subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă **) 60 0

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

61 1.130.176

                   - creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat 62 0

                   - creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 63 1.130.176

 V. Tichete de masa
Nr.  
rd.

Sume (lei)

A B 1

  Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor 64 121.838

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

Nr.
rd.

31.12.2015 31.12.2016

A B 1 2

  Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66=69): 65 0 0

  - dupa surse de finantare (rd. 66=67+68) 66 0 0

         - din fonduri publice 67 0 0

         - din fonduri private 68 0 0

  - dupa natura cheltuielilor  (rd. 69=70+71) 69 0 0

         - cheltuieli curente 70 0 0

         - cheltuieli de capital 71 0 0

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

31.12.2015 31.12.2016

A B 1 2

  Cheltuieli de inovare 72 0 0

VIII. Alte informaţii     
Nr. 
rd.

31.12.2015 31.12.2016

A B 1 2

  Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale   
(ct. 4094)

73 0 0

  Avansuri acordate pentru imobilizări corporale  (ct. 4093) 74 4.570 0

  Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)   75 191.940 191.940

        Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de 
participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume 
brute (rd. 77  la 83)   

76 191.940 191.940

         - acţiuni cotate emise de rezidenti 77 190.940 190.940

         - acţiuni necotate emise de rezidenti 78 0 0

         - părţi sociale emise de rezidenti 79 1.000 1.000

          - obligaţiuni emise de rezidenti 80 0 0

          - acţiuni emise de organismele de plasament colectiv 
emise de rezidenti

81 0 0

          - actiuni si parti sociale emise de nerezidenti 82 0 0

          - obligatiuni emise de nerezidenti 83 0 0

     Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)   84 0 0



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

85 0 0

          - creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) 86 0 0

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:

87 1.288.621 1.944.685

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

88 113.730 60.564

Creanţe neîncasate la termenul stabilit  

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)
89 728.494 1.130.176

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

90 778 1.244

 Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi 
bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 
4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.92 la 96)

91 7.604.235 749.396

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

92 20.464 0

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

93 1.925.280 749.396

         - subventii de incasat(ct.445) 94 5.658.491 0

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

95 0 0

         - alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) 96 0 0

Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451) 97 1.357.796 1.558.089

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi 

bugetul statului neîncasate la termenul stabilit c b T \ ] Y de f g h b T \ ] Y d e f i h b T \ ] Y d e f j k h b T \ ] Y d e e g h b T \ ] Y de e k e h b T \ ] Y d e e k j h b T \ ] Y d e e e h b T \ ] Y d e e l h b T \ ] Y de e m h b T \ ] Y d e e i h b T \ ] Y d e e j k n 98 0 0

 Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473+ 
4662),  (rd.100 la 102) 

99 96.046 2.064.692

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

100 96.046 1.971.137

       - 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)

101 0 93.555

  - sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' 
reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit 
legii şi nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 
461)

102 0 0

  Dobânzi de încasat (ct. 5187)  , din care:    103 0 0

            - de la nerezidenti 104 0 0

 Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor  

economici o o o o o p 105 0 0

  Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 
506 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113) 

106 0 0

         - acţiuni cotate emise de rezidenti 107 0 0

         - acţiuni necotate emise de rezidenti 108 0 0



         - părţi sociale emise de rezidenti 109 0 0

         - obligaţiuni emise de rezidenti 110 0 0

         - acţiuni emise de organismele de plasament colectiv 
rezidente 

111 0 0

         - actiuni emise de nerezidenti 112 0 0

        - obligatiuni emise de nerezidenti 113 0 0

 Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)         114 0 0

 Casa în lei şi în valută (rd.116+117 ) 115 6.735 5.758

          - în lei (ct. 5311) 116 4.661 5.758

          - în valută (ct. 5314) 117 2.074 0

 Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd.119+121) 118 448.993 54.475

         - în lei (ct. 5121), din care: 119 448.839 52.731

            - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 120 0 0

         - în valută (ct. 5124), din care: 121 154 1.744q r s t u v w x r v w y t u y z t valută deschise la bănci 
               nerezid y t u y 122 0 0

 Alte conturi curente la bănci şi acreditive, (rd.124+125) 123 0 0

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

124 0 0

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

125 0 0

Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 
148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 161 + 162+ 164 + 165 + 
170 + 171 + 172 + 178)

126 26.585.240 26.037.945

 Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni , în sume brute 
(ct. 161 ),(rd. 128 +129) 

127 0 0

                - în lei   128 0 0

                - în valută  129 0 0

Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de 
obligatiuni in sume brute (ct.1681),  (rd.131 +132)

130 0 0

                - in lei 131 0 0

                - in valuta 132 0 0

 Credite bancare interne pe termen scurt  (ct. 5191 + 5192 
+ 5196 + 5197 ), (rd.  134+135)

133 215.312 49.620

                 - în lei 134 215.312 49.620

                 - în valută 135 0 0

Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen 
scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138) 

136 0 0

                - in lei 137 0 0

               - in valuta 138 0 0

 Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194
+5195), (rd .140+141) 

139 0 0

                - în lei 140 0 0

                - în valută 141 0 0

 Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen 
scurt (din ct.5198),  ( rd. 143+144) 

142 0 0

                 - in lei 143 0 0

                 - in valuta 144 0 0



 Credite bancare pe termen lung  (ct. 1621 + 1622 + 
1627 ), (rd.146+147) 

145 2.129.119 985.971

                 - în lei 146 2.129.119 985.971

                 - în valută 147 0 0

Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din 
ct.1682) (rd.149+150)

148 0 0

                  - in lei 149 0 0

                  -in valuta 150 0 0

 Credite bancare externe pe termen lung  (ct. 1623 + 1624 
+ 1625 ) (rd.152+153) 

151 0 0

                  - în lei 152 0 0

                  - în valută   153 0 0

Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen 
lung ( din ct.1682), (rd. 155+156) 

154 0 0

                   - in lei 155 0 0

                   - in valuta 156 0 0

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

157 0 0

 Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166  + 1685 + 
1686 + 1687) (rd. 159+160)

158 0 0

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

159 0 0

                   - în valută 160 0 0

 Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care: 161 86.360 99.824

                  - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 161a 0 0

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

162 1.813.844 3.742.639

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

163 0 6.973

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

164 98.147 122.276

  Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi 
bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 
4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)

165 49.469 93.820

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

166 36.492 61.279

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

167 12.977 20.904

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

168 0 0

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

169 0 11.637

Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451) 170 5.197.757 8.908.033

Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care: 171 585.518 194

     - sume datorate actionarilor / asociatilor PF 171a 585.518 0

     - sume datorate actionarilor / asociatilor PJ 171b 0 194

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 
462 + 472 + 473 + 478 + 509)    (rd.173  la 177)

172 16.409.714 12.035.568



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

173 16.409.710 11.902.380

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

174 4 133.188

                - subventii nereluate la venituri (din ct. 472) 175 0 0

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

176 0 0

                        - venituri în avans aferente activelor primite prin 

transfer de la clienţi (ct. 478)
177 0 0

 Dobânzi de plătit (ct. 5186) 178 0 0{ | } s | w y | z ~ � w v ~ v u v w x } s w � w x ~ x u y � y } | s � y w | u s w x xy r s t s ~ x r x � � � � � � 179 0 0

  Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: 180 2.860.038 2.860.038

           - acţiuni cotate 3) 181 2.860.038 2.860.038

           - acţiuni necotate 4) 182 0 0

           - părţi sociale 183 0 0

           - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) 184 0 0

 Brevete si licente (din ct.205) 185 2.883 13.552

 IX. Informatii privind cheltuielile cu 
colaboratorii  

Nr. 
rd.

31.12.2015 31.12.2016

A B 1 2

   Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 186 0 0

 X. Informaţii privind bunurile din domeniul 

public al statului

Nr. 

rd.
31.12.2015 31.12.2016

A B 1 2

 Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate 
în administrare

187 0 0

 Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate 
în concesiune

188 0 0

 Valoarea bunurilor din domeniul public al statului 
închiriate

189 0 0

XI. Informaţii privind bunurile din 

proprietatea privată a statului supuse 

inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr. 

rd.
31.12.2015 31.12.2016

A B 1 2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 5) 190 0 0



 XII. Capital social vărsat 
Nr. 

rd.
31.12.2015 31.12.2016

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

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

  Capital social vărsat (ct. 1012) 6),  

    (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)
191 11.440.152 X 2.860.038 X

  - deţinut de instituţii publice, (rd. 193+194) 192 0   0,00 0   0,00

       - deţinut de instituţii publice de subordonare centrală 193 0   0,00 0   0,00

       - deţinut de instituţii publice de subordonare locală 194 0   0,00 0   0,00

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

195 0   0,00 0   0,00

       - cu capital integral de stat 196 0   0,00 0   0,00

       - cu capital majoritar de stat 197 0   0,00 0   0,00

       - cu capital minoritar de stat 198 0   0,00 0   0,00

  - deţinut de regii autonome 199 0   0,00 0   0,00

  - deţinut de societăţi cu capital privat 200 7.965.740  69,63 2.276.018  79,58

  - deţinut de persoane fizice 201 3.474.412  30,37 584.020  20,42

  - deţinut de alte entităţi 202 0   0,00 0   0,00

Nr. 

rd.
Sume

A B 31.12.2015 31.12.2016

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:

203 0 0

- către instituţii publice centrale; 204 0 0

- către instituţii publice locale; 205 0 0

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

206 0 0

Nr. 

rd.
Sume

A B 31.12.2015 31.12.2016

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite 

bugetului de stat sau local, virate în perioada 

de raportare din profitul companiilor 

naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor 

şi al regiilor autonome, din care:

207 0 0

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

208 0 0

        - către instituţii publice centrale; 209 0 0

        - către instituţii publice locale; 210 0 0



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

211 0 0

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

212 0 0

        - către instituţii publice centrale; 213 0 0

        - către instituţii publice locale; 214 0 0

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

215 0 0

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

rd.
Sume  (lei)

A B 31.12.2015 31.12.2016

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

216 0 0

     - creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 217 0 0

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice  (la cost de achiziţie), din care: 218 0 0

     - creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 219 0 0

XVI. Venituri obţinute din activităţi  agricole *******)  
Nr. 

rd.
Sume  (lei)

A B 31.12.2015 31.12.2016

Venituri obţinute din activităţi agricole 220 0 0
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 *)  Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 **) 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) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor 
înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.  
 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii. 
 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.  
 5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 
668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale 
supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.  
 6) La secţiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 192 - 202 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului 
social vărsat  înscris la rd. 191.



la data de  31.12.2016

Elemente de  

imobilizari 

 Nr. 

rd.

Valori brute

Sold  

initial

Cresteri Reduceri

Total Din care: 

dezmembrari 

si casari

Sold final  

(col.5=1+2-3)

Cod 40   - lei - 

A B 1 2 3 4 5

I.Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si 
cheltuieli de dezvoltare

01 0 0 0 X 0

Alte imobilizari 02 114.157 10.670 0 X 124.827

Avansuri acordate pentru  
imobilizari necorporale

03 0 0 0 X 0

Active necorporale de explorare 
si evaluare a resurselor minerale

04 0 0 0 X 0

TOTAL (rd. 01 la 04) 05 114.157 10.670 0 X 124.827

II.Imobilizari corporale 

Terenuri 06 3.163.944 0 0 X 3.163.944

Constructii 07 4.990.291 0 0 0 4.990.291

Instalatii tehnice si masini 08 18.083.439 189.297 1.086.612 0 17.186.124

Alte instalatii , utilaje si mobilier 09 502.491 108.470 3.204 0 607.757

Investitii imobiliare 10 0 0 0 0 0

Active corporale de explorare si 
evaluare a resurselor minerale

11 0 0 0 0 0

Active biologice productive 12 0 0 0 0 0

Imobilizari corporale in curs de 
executie

13 1.546.725 436.714 13.404 0 1.970.035

Investitii imobiliare in curs de 
executie

14 0 0 0 0 0

Avansuri acordate pentru 
imobilizari corporale

15 4.570 0 4.570 0 0

TOTAL (rd. 06 la 15) 16 28.291.460 734.481 1.107.790 0 27.918.151

III.Imobilizari financiare 17 191.940 0 0 X 191.940

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

18 28.597.557 745.151 1.107.790 0 28.234.918



 - lei - 

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 0 0 0 0

Alte imobilizari 20 19.704 33.485 0 53.189

Active necorporale de explorare 
si evaluare a resurselor minerale

21 0 0 0 0

TOTAL (rd.19+20+21) 22 19.704 33.485 0 53.189

II.Imobilizari corporale 

Terenuri 23 0 0 0 0

Constructii 24 66.178 215.862 0 282.040

Instalatii tehnice si masini 25 2.642.353 2.148.077 780.588 4.009.842

Alte instalatii ,utilaje si mobilier 26 172.806 39.421 1.828 210.399

Investitii imobiliare 27 0 0 0 0

Active corporale de explorare si 
evaluare a resurselor minerale

28 0 0 0 0

Active biologice productive 29 0 0 0 0

TOTAL (rd.23 la 29) 30 2.881.337 2.403.360 782.416 4.502.281

AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30) 31 2.901.041 2.436.845 782.416 4.555.470



 - 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 0 0 0 0

Alte imobilizari 33 0 0 0 0

Active necorporale de explorare si 
evaluare a resurselor minerale

34 0 0 0 0

TOTAL (rd.32 la 34) 35 0 0 0 0

II.Imobilizari corporale 

Terenuri 36 0 0 0 0

Constructii 37 0 0 0 0

Instalatii tehnice si masini 38 0 0 0 0

Alte instalatii, utilaje si mobilier 39 0 0 0 0

Investitii imobiliare 40 0 0 0 0

Active corporale de explorare si 
evaluare a resurselor minerale

41 0 0 0 0

Active biologice productive 42 0 0 0 0

Imobilizari corporale in curs de 
executie

43 0 0 0 0

Investitii  imobiliare in curs de 
executie

44 0 0 0 0

TOTAL (rd. 36 la 44) 45 0 0 0 0

III.Imobilizari financiare 46 0 0 0 0

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

47 0 0 0 0
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Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)
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Cash Flow metoda indirecta 2016 

      Indicator 2015 2016 

   Profit net -1,426,191.00 

-

4,325,280.00 

   Amortizari si provizioane 538,785.00 2,625,318.00 

Cash operational brut -887,406.00 

-

1,699,962.00 

Variatia capitalului de lucru 

  

   Variatia creantelor -2,406,612.00 

-

3,954,583.00 

   Variatia stocurilor 683,466.00 1,762,824.00 

   Variatia altor active curente -58,263.00 

-

1,309,554.00 

   Variatia V/Ch in avans 55,284.00 1,180,015.00 

   Variatia furnizorilor -178,965.00 2,252,257.00 

Cash operational net 659,754.00 2,873,593.00 

Cash flow din investitii nete 8,340,326.00 608,250.00 

Variatia datoriilor 

  

   Variatie credite pe termen scurt 4,939,578.00 

-

5,987,273.80 

   Variatie credite pe termen lung 15,453,617.00 3,571,377.00 

   Variatie datorii asociati -735,264.00 -585,324.00 

   Variatie alte datorii -1,006,548.00 68,479.80 

   Variatie capitaluri 

-

10,945,720.00 271,311.00 

Cash flow din finantari 7,705,663.00 

-

2,661,430.00 

Total variatii cash in perioada 25,091.00 -396,087.00 

Cash initial 431,219.00 456,310.00 

Cash NET la sfarsit de perioada 456,310.00 60,223.00 

  

DIRECTOR  GENERAL       DIRECTOR FINANCIAR 

BOLBA  AUGUST  REMUS     BUGA  DALIA 



NAPOCHIM S.A.  

Sediul: loc. Cluj-Napoca, str. Somesului, nr. 34, jud. Cluj 

J12/118/1991 

CIF RO 199931 

Nr.      / 28.04.2017      

 

 

DECLARATIA  PERSOANELOR  RESPONSABILE 

 

 

 Subsemnatii, Pitic Mihai Dan in calitate de Presedinte CA si Bolba August 

Remus in calitate de Director general, declaram pe proprie raspundere ca, după 

cunoştinţele noastre, situaţia financiar-contabilã anuală 2016 întocmită în 

conformitate cu standardele contabile aplicabile societatii noastre, oferã o imagine 

corectă şi conformă cu realitatea activelor, obligaţiilor, poziţiei financiare, contului 

de profit şi pierdere ale Napochim S.A.  

Totodată mai declaram pe proprie raspundere că, raportul anual intocmit  

la data de 28.04.2017 prezintă in mod corect si complet informatiile despre SC 

Napochim SA. 

 

 

 

 

Presedinte Consiliu de Administratie, 

Pitic Mihai Dan 

 

 

 

Director general, 

Bolba August Remus 



      Anexa la Raportul Anual 2016 al CA Napochim SA 

 

 

Subscrisa SC NAPOCHIM SA avand sediul in CLUJ-NAPOCA, Str. Luncii,  Nr. 19 

Judetul CLUJ, J12/118/1991, CUI RO199931, prin reprezentant Pitic Mihai Dan in calitate de Presedinte al 

Consiliului de Administratie, declaram ca a fost inceputa implementarea principiilor de guvernanta corporativa pentru 

AeRO la nivel de societate si vom continua demersurile pana la implementarea deplina a acestora. 
 

 

Prevederile de indeplinit pentru respectarea Principiilor de Guvernanta 

Corporativa AeRO 

Respecta Nu respecta 

sau 

respecta 

partial 

Motivul pentru 

neconformitate 

A.1. Societatea trebuie sa detina un regulament intern al Consiliului 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. 

 x Se are in vedere 

conformarea. 

A.2. 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. 

 x Se are in vedere 

conformarea. 

A.3. 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. Aceasta obligatie are in vedere orice fel de 

legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale 

Consiliului. 

x   

A.4. 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. 

x   

A.5. Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care 

aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti 

   

A.5.1 Persoana de legatura cu consultantul autorizat x   



A.5.2 Frecventa intalnirilor cu Consultantul Autorizat care va fi de cel putin o data pe 

luna si ori de cate ori evenimentele sau informatiile noi implica transmiterea de 

rapoarte curente sau periodice, astfel incat Consultantul Autorizat sa poata fi 

consultat. 

x   

A.5.3. Obligatia de a furniza Consultantului Autorizat toate informatiile relevante si 

orice informatie pe care in mod rezonabil o solicita Consultantul Autorizat sau este 

necesara Consultantului Autorizat pentru indeplinirea responsabilitatilor ce-i revin. 

x   

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 

x   

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. 

x   

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. 

 x Se are in vedere 

conformarea. 

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

 x Se va avea in vedere 

conformarea. 

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: 

 x Informatiile se publica 

in limba romana 

D.1.1. Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si 

regulamentele interne ale organelor statutare 

 x Se va avea in vedere 

conformarea. 

D.1.2. CV-urile membrilor organelor statutare  x Se va avea in vedere 

conformarea. 

D.1.3. Rapoartele curente si rapoartele periodice  x Se va avea in vedere 

conformarea. 

D.1.4. Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si 

materialele aferente; hotararile adunarilor generale 

 x Se va avea in vedere 

conformarea. 

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 

 x Se va avea in vedere 

conformarea. 



actionar, incluzand termenele limita si principiile unor astfel de operatiuni 

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 

 x Se va avea in vedere 

conformarea. 

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 

 x Se va avea in vedere 

conformarea. 

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 pu blicate pe pagina de 

internet a societatii. 

 x In curs de 

implementare 

D.3. O societate trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la prognoze si daca 

acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezinta concluziile cuantificate ale 

studiilor care vizeaza determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la 

o perioada viitoare (asa-numitele ipoteze). Politica trebuie sa prevada frecventa, 

perioada avuta in vedere si continutul prognozelor. Prognozele, daca sunt publicate, 

vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica cu privire la 

prognoze trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a societatii. 

 x In curs de 

implementare 

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. 

x   

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. 

 x Rapoartele financiare 

se publica in limba 

romana 

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 

respectivei intalniri/ conferinte telefonice. 

 x Se va avea in vedere 

conformarea. 

 

 

      Președinte Consiliu Administratie, 

 

                  Pitic Mihai Dan  
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NOTA 1  

ACTIVE IMOBILIZATE         

             

            LEI 

VALOAREA BRUTA

DENUMIRE

ELEMENT SOLD LA CRESTERI REDUCERI SOLD LA

IMOBILIZARE  01.01.2016 12/31/2016
0 1 2 3 4=1+2-3

Imobilizari necorporale, din care: 114,157 10,670 124,827

Conces, brevete, licente, alte imobiliz. 114,157 10,670 124,827

Imobilizari corporale, din care: 28,291,460 734,481 1,107,790 27,918,151

Terenuri 3,163,944 0 0 3,163,944

Constructii 4,990,291 0 0 4,990,291

Instalatii tehnice si masini 18,083,439 189,297 1,086,612 17,186,124

Alte instalatii, utilaje, mobilier 502,491 108,470 3,204 607,757

Avansuri si imobilizari corporale in curs 1,551,295 436,714 17,974 1,970,035

Imobilizari financiare 191,940 0 191,940

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 28,597,557 745,151 1,107,790 28,234,918

AJUSTARI DE VALOARE 

DENUMIRE (amortizari si ajustari pt depreciere sau pierdere valoare)

ELEMENT SOLD LA DEPRECIERI REDUCERI SOLD LA

IMOBILIZARE 01.01.2016 IN 2016 SAU RELUARI 31.12.2016

0 5 6 7 8=5+6-7

Imobilizari necorporale, din care: 19,704 33,485 0 53,189

Conces, brevete, licente, alte imobiliz. 19,704 33,485 53,189

Imobilizari corporale, din care: 2,881,337 2,403,360 782,416 4,502,281

Terenuri

Constructii 66,178 215,862 0 282,040

Instalatii tehnice si masini 2,642,353 2,148,077 780,588 4,009,842

Alte instalatii, utilaje, mobilier 172,806 39,421 1,828 210,399

Avansuri si imobilizari corporale in curs 0

Imobilizari financiare 0

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 2,901,041 2,436,845 782,416 4,555,470

 În anul 2016, societatea a achizitionat imobilizari necorporale licente in valoare de 10.670 lei, 
insemnand 1 Licenta suplimentara pentru programul informatic Charisma Enterprise si 2 licente 
Microsoft.  

Imobilizările necorporale sunt prezentate în bilanţ la valoarea de intrare mai puţin ajustările de 
valoare (amortizare liniară pe o perioadă de 2 ani şi respectiv 3 ani). 

În anul 2016 au fost realizate lucrări de reabilitare/modernizare clădire (str. Luncii nr. 19) în 
valoare de 436,714 lei, au fost achiziționate instalatii tehnice și mașini în valoare de 189,297 lei. Im 
perioada septembrie-decembrie 2016, societatea  a valorificat prin licitatie cu operatorul Troostwijk 
echipamente si utilaje in valoare de 1.086.612 lei atat catre clienti internim cat si externi. 
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Societatea aplică pentru imobilizările corporale metoda de amortizare liniară, cu excepţia 
terenurilor care nu reprezintă active amortizabile. 

Imobilizările financiare cuprind părţi sociale deţinute la Bellplast SRL valoarea acestora fiind de 
1.000 lei şi actiuni deţinute la SC Napochim Imobiliare SA în valoare de 190.940 lei. 

 

NOTA 2 

PROVIZIOANE         lei 

DENUMIRE SOLD LA              TRANSFERURI SOLD LA

PROVIZION 01.01.2016 IN CONT DIN CONT 31.12.2016

PROVIZION 0 1.443.530 0 1.443.530

Societatea a înregistrat în cursul perioadei provizioane pentru litigii pentru partenerul afiliat 

BELLPLAST SRL in valoare totala de 1.443.530 lei reprezentand valoarea creantei principale cat si a 

dobanzii datorate de catre BELLPLAST SRL catre NAPOCHIM  SA, anuland ajustarea creantei creata 

anterior in valoare de 230.214 lei. La data de 31.12.2016, societatea NAPOCHIM SA a initiat 

demersurile pentru recuperarea creantei. La data de 31.12.2016, societatea nu mai are inregistrate solduri 

pentru care sa existe incertitudine de incasare la aceasta data. Pentru a reflecta imaginea cat mai fidela, 

societatea are inregistrate la data de 31.12.2016 provizioane pentru toate sumele a caror incasare este 

incerta. 

NOTA 3 

REPARTIZAREA PROFITULUI 

        lei 

DESTINATIA PROFITULUI SUMA

PROFIT NET DE REPARTIZAT: nu este cazul

rezerva legala

acoperirea pierderilor contabile

dividende

PROFIT NEREPARTIZAT: 0

SC Napochim SA a înregistrat la 31.12.2016 o pierdere de 4,325,280 lei şi înregistrează un rezultat 
reportat cumulat debitor în valoare de 6,762,066 lei reprezentând pierderile anilor precedenţi (sold 
debitor 9,401,330 lei) şi rezultat reportat reprezentând surplusul realizat din rezervele de reevaluare 
(sold creditor 2.639.265 lei). 

NOTA 4 

ANALIZA REZULTATULUI DE EXPLOATARE 

Conducerea societăţii urmăreşte rezultatele activităţii, evoluţia poziţiei financiare şi principalii indicatori 
financiari pe baza rapoartelor de analiză întocmite lunar. 
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Din aceste situații prezentăm mai jos un extras unde este surprins rezultatul cumulat al activității de 
exploatare, separat de alte rezultate ale altor operațiuni.   

 

 
            AN 2015 

 
          AN 2016 

 I. ACTIVITATE DE EXPLOATARE 
  A. Venituri operationale, din care: 5,243,784   4,576,841   

        A1 Cifra de afaceri 4,632,763   4,655,426   

         - Venituri din produse finite si semifabricate 2,992,829 3,830,202   

         - Venituri din produse reziduale 3,734 42,029   

         - Venituri din prestari servicii 6,942 
 

627   

         - Venituri din redevente, locatii de 209,866 112,174   

gestiune si chirii       

        - Venituri din vanzari marfuri 1,443,235 707,127   

         - Venituri din activitati diverse 314 1,014   

         - Reduceri comerciale acordate -24,157 -46,748   
       A2 Venituri aferente costului stocurilor de 
produse 611,021 

 
-78,585   

B. Cheltuieli operationale, din care: 6,107,138  6,120,261  

        B1 Cheltuieli directe 3,475,979  2,758,132  

         - Materii prime 1,635,360  1,620,643  

         - Consumabile 220,801  159,215  

         - Obiecte inventar 5,638  31,140  

         - Materiale nestocate 21,239  23,229  

         - Energie si apa 429,487  287,886  

         - Marfuri si ambalaje 1,163,454  638.320  

         - servicii prestate terti (directe)       

         - Reduceri comerciale primite                      -2.301  

        B2 Alte cheltuieli operationale 2,631,159  3,362,129  

        - Cheltuieli cu intretinerea si repatiile 175,974  122,813  

        - Chirii 45,438  116,056  

        - Asigurari 24,346  27,752  

        - Chelt cu studiile si cercetarile 1,262  .  

        - Pregatirea personalului    1,143   

        - Comisioane si onorarii -13,500  64,537  

        - Protocol, reclama si publicitate 2,495  4,865  

        - Transport 429,221  453,747  

        - Deplasari 65,231  18,967  

        - Postale 51,738  37,387  

        - Comisioane bancare 29,785  21,564  

        - Taxe 64,387  66,124  

        - Servicii prestate de terti (indirecte) 352,156  836,659  

        - Cheltuieli cu personalul 1,402,626  1.590.515  

 
 
II AMORTIZARI SI PROVIZIOANE 

    C. Venituri din anulari provizioane, ajustari 0   0   

D. Cheltuieli privind amortizarile si provizioanele 538,785 2,625,317 

E. Amortizari si provizioane (C-D) -538,785   -2,625,317   

 
 

III ACTIVITATEA DE EXPLOATARE - CU CARACTER OCAZIONAL  
   

F. VENITURI DIN CEDARE ACTIVE SI ALTE OP. 
CAPITA 0  0  

G. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE 35,780  440.245  
H. ALTE CHELTUIELI EXPLOATARE TOTAL DIN 
CARE: 59,605  421,223  

      - Cheltuieli privind active cedate 0  307,400  

      - Amenzi, penalitati 46,121  6,895  
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      - Alte cheltuieli exploatare 13,484  106,928  

REZULTAT DIN EXPLOATARE (A-B+E+F+G-H) -1,425,964   -4,149,715   

IV ACTIVITATEA FINANCIARA 
    

I. Venituri financiare total, din care: 437,755   68,163   

      - Diferente de curs valutar 155,528   8,190   

      - Dobanzi 282,227   59,526   

      - Alte venituri financiare 0   47   

J. Cheltuieli financiare total, din care: 437,982   243,728   

       - Diferente curs valutar 157,226   14,928   

       - Dobanzi  267,411   227,973   

       - Sconturi acordate 12,467   574   

      -Alte cheltuieli financiare 878   253   

REZULTAT FINANCIAR (I-J) -227   -175,565   

REZULTATUL EXERCITIULUI - PIERDERE -1,426,191   -4,325,280   

 

Fata de anul precedent, societatea si-a dublat volumul de vanzari (de precizat faptul ca 95% din vanzarile  

 de produse noi s-a transferat prin contractul de asociere catre partenerul Ax Perpetuum).  

Cuantumul cifrei de afaceri inainte de transferul in asociere a fost de 8.385.743 lei, practic aproape 

 dublu fata de cifra de afaceri a anului trecut (de precizat faptul ca cifra de afaceri a anului 2015  

se compune doar din vanzare produse vechi).  

Pierderea din exploatare a societatii este influentata de urmatorii facturi: 

- cheltuiala cu provizioanele in suma de 2.125.995 lei 

- cheltuielile cu salariile in suma de 1.590.515 lei, cheltuieli care reflecta echilibrarea structurii de 

personal a societatii pentru activitatea nou lansata in urma implementarii proiectului de fonduri 

europene 

- cheltuielile cu materiile prime in suma de 1.779.858 lei, care reprezinta un procent semnificativ 

in costul de productie cauzat de implementarea noilor produse, care fiind in faza de lansare, nu 

au implicat comenzi semnificative de stocuri, astfel ca preturile la materiile prime nu au putut fi 

negociate pe baza de cantitate comandata 
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NOTA 5 

SITUAŢIA CREANŢELOR ŞI DATORIILOR 

            lei 

CREANTE SOLD    TERMEN DE LICHIDITATE

12/31/2016 SUB 1 AN PESTE 1AN

TOTAL DIN CARE: 5,913,521 5,913,521 0

CLIENTI 1,262,797 1,262,797

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE CREANTE-CLIENTI -329,776 -329,776

EFECTE DE PRIMIT DE LA CLIENTI 199,226 199,226

CLIENTI FACTURI DE INTOCMIT 63,127 63,127

DEBITORI DIVERSI 81,972 81,972

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE DEBITORI DIVERSI -70,554 -70,554

PERSONAL SI ASIGURARILE SOCIALE 1,244 1,244

TVA DE RECUPERAT 447,683 447,683

TVA NEEXIGIBILA 301,713 301,713

SUBVENTII GUVERNAMENTALE 0 0

SUME DE INCASAT DE LA ENTITATI AFILIATE 3,611,198 3,611,198

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE -ENTITATI AFILIATE 0 0

ALTE CREANTE 344,891 344,891

 

1. Ajustările pentru deprecierea creanţelor clienţi au fost constituite după cum urmează: 

- la data de 31.12.2014 au fost constituite ajustari în valoare de 329.776 lei  

Aceste ajustări au fost  constituite pentru clienţii externi Caretta GMBH (Germania), Ipotesi (Italia) şi 
All Service (Italia)- clienti externi si pentru Calista-client intern, pentru creanţe înregistrate in perioada 
aprilie 2012 – martie 2013 şi neîncasate. 

2. Ajustările pentru depreciere creanţe debitori diverşi au fost constituite în urma  anularii 
dreptului de deducere a TVA, de către ANAF, pentru facturi de materie prima considerata deşeu şi care 
fac obiectul taxării inverse. În cazul stornarii de către furnizori a facturilor respective ajustările pentru 
depreciere se vor anula.  

3. În urma tranzacțiilor derulate pe parcursul anulul 2013 și începutul anulului 2014 societatea are 
de încasat de la entităţile afiliate  (SC Bellplast SRL) suma de 1.093.949 lei, sumă pentru care au fost 
constituit provizion prin anularea ajustării pentru depreciere  în valoare de 230.214 lei constituit la data 
de 31.12.2014. De asemenea, la data de 31.12.2016 s-a provizionat inclusiv dobanda datorata de acest 
client. 

4. Suma de 63.127 lei,  reprezentand Clienti – facturi de intocmit s-a inregistrat cunoscându-se 
sumele aferente produselor/mărfurilor ce urmează a fi facturate  în anul 2017. .  

5. Suma de 301,713 lei reprezintă TVA neexigibilă aferentă achiziţiilor cu TVA la încasare. 

6. În anul 2014 a fost semnat, cu Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional 
Creşterea Competitivităţii Economice, contractul de finanţare nr. PO1007/1513/07.04.2014. Obiectul 
contractului îl reprezintă acordarea finanţării nerambursabile pentru implementarea proiectului 
„Dezvoltarea unei infrastructuri de afaceri pentru producţia de accesorii din plastic pentru mobilier”. 
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Contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului, precum și responsabilitățile ce le revin 
părților în implementarea activităților aferente proiectului a fost stabilită prin acordul de parteneriat 
pentru proiecte și actele adiționale aferente. Prin acest acord a fost numit lider de proiect Napochim SA – 
partener 1 și Ax Perpetuum Impex SRL – partener 2, cu procente de participare de 5% Napochim SA și 
95% Ax Perpetuum Impex SRL. 

Implementarea proiectului s-a finalizat la data de 31.12.2015. 

Până la data de 31.12.2015 au fost depuse patru cereri de rambursare către AM POS CCE, ultima cerere 
încasandu-se  în anul 2016 in valoare de 5.648.490 lei. 

             lei 

DATORII SOLD LA                                                  TERMEN DE EXIGIBILITATE

12/31/2016 SUB 1 AN 1-5 ANI PESTE  5 ANI 

DATORII, DIN CARE: 25,904,756 5,021,992 20,882,764 0

FURNIZORI 3,363,185 3,363,185

FURNIZORI DE IMOBILIZARI 192,829 192,829

FURNIZORI - FACTURI NESOSITE 78,067 78,067

CREDITE BANCARE - BANCA FEROVIARA 985,971 492,984 492,987

CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT 49,621 49,621

ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII - LEASING 99,824 6,685 93,139

CLIENTI-CREDITORI 108,557 108,557

DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL 122,276 122,276

DATORII LA BUGETUL  DE STAT 20,904 20,904

DATORII LA BUGETUL ASIG. SOCIALE 61,279 61,279

GARANTII DE BUNA EXECUTIE 0

DATORII IN CADRUL GRUPULUI 8,908,033 513,775 8,394,258

DECONTARI INTERESE PARTICIPARE 11,902,380 0 11,902,380

ALTE DATORII 11,830 11,830

VENITURI IN AVANS - SUBVENTII PT.INVESTITII 8,481,929 1,176,354 7,305,575 0

 

1) Credite la bănci 

La 31.12.2016 societatea are în sold urmatoarele credite: 

a) Banca Feroviara sold 985,971 lei la data de 31.12.2016 – data maturităţii: ianuarie 2019 

Rata dobânzii aplicabilă contractelor de credit este variabilă, compusă din indicele de referinţă variabilă 
ROBOR  + marja negociata cu banca.  

b) Banca Feroviară    sold 0  lei - data maturităţii era ianuarie 2017 

Creditul pentru capital de lucru a fost contractat în luna ianuarie 2014 având valoarea de  930.000 lei, iar 
la data de 01.01.2016 era un sold in valoare de 609.082 ron, suma ce a fost rambursata anticipat integral 
in luna mai  2016. 

Garanţiile constituite pentru creditul aflat in sold, sunt: 

- Ipotecă imobiliară asupra imobilului teren în suprafaţă de 8.952 mp si construcţii aferente situate 
în Cluj-Napoca, str. Luncii, nr.19 

- Ipoteca imobiliară asupra imobilului teren în suprafată totală de 5.724 mp şi construcţii aferente 
situate în localitatea Aghireşu, jud. Cluj; 
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- Garanţie reală mobiliară asupra utilaj linie completă extrudare HIPS/PP marca MEAF, 
proprietatea SC Napochim SA; 

- Garanţie reală mobiliară asupra stocurilor de materii prime, produse finite, mărfuri – municipiul 
Cluj-Napoca, str. Luncii nr. 19A, Jud. Cluj, proprietatea SC Napochim SA; 

- Ipotecă mobiliară asupra conturilor/subconturilor şi asupra soldurilor creditoare ale acestora 
deschise de împrumutat/debitorul ipotecar la Bancă; 

c) OTP BANK – credit bancar pe termen scurt – 49.621 lei sold la data de 31.12.2016 

Contractul de credit încheiat cu OTP BANK este un credit cash revolving, plafon de cont cash pe cecuri, 
bilete la ordin şi facturi, pentru finanţarea activităţii, nefiind permise plăţi pentru finanţarea investiţiilor. 
Plafonul de utilizare aprobat este in suma de 700.000 lei, iar la data de 31.12.2016 suma utilizata era de 
49.621 lei. 

Garanţia constituită în favoarea băncii este ipoteca mobiliară asupra creanţelor prezente şi viitoare şi 
asupra conturilor bancare deschise la OTP Bank, respectiv toate încasările prezente şi viitoare în 
conturile bancare.  

2) Contracte leasing financiar 

La data de 31.12.2016, societatea are in derulare un singur contract de leasing financiar incheiat cu Ideea 
Leasing in ianuarie 2016, pentru un autoturism marca Wolkswagen Golf. Data maturitatii contractului 
este luna ianuarie 2020. 

3) Datorii cu personalul 

În „datorii cu personalul” sunt evidenţiate salariile şi ajutoarele materiale datorate pentru luna 
decembrie, reţinerile din salarii datorate terţilor, alte datorii în legătură cu personalul (garanţiile şi 
tichetele de masă) precum şi drepturile de personal neridicate (indemniţiile CA). 

4) Datorii la stat  

Sumele evidentiate in sold la data de 31.12.2016 sunt datorii curente, cu scadenta la 25.01.2017. 

5) Garanţii de bună execuţie 

Pe perioda implementarii proiectului european cu fonduri nerambursabile s-a realizat modernizarea 
clădirii din str. Luncii nr. 19. Lucrarile de reabilitare/modernizare realizate în baza contractelor cu 
prestatorii de servicii, aveau stipulate clauze privind garanţiile de buna execuţie. Garanţiile au fost 
constituite pentru perioade de 2, 3 sau 5 ani prin retinerea valorii garantiei din facturile furnizorilor, 
facturi emise în perioada septembrie – decembrie 2015.  

6) Tranzacţii şi solduri cu părţile legate 

SC NAPOCHIM SA a desfăşurat tranzacţii cu părţile legate cu următoarele societăţi: 

SC AX PERPETUUM SRL – entitate cu personal de conducere comun, acţionar cu deţinere 
semnificativă; 

SC  ART  STIL  SRL 

SC  PROELI  CONCEPT  SRL 
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Datoriile evidenţiate în „decontări în cadrul grupului” reprezintă: 

- Împrumut primit de la SC AX PERPETUUM SRL şi dobânzile aferente în valoare totală de 
8.394.257,50 lei – scadent in 2018, pentru care s-a calculat o dobanta 115.784,73 lei, iar la 
data de 31.12.2016, valoarea totala a dobanzii datorate catre SC AX PERPETUUM SRL este 
de 190.313,05 lei. 

- Datorii catre furnizori si furnizori de imobilizari in valoare totala de 323.462,06 lei.  

7) Decontari operaţii în participaţie 

Contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului, precum și responsabilitățile ce le revin 
părților în implementarea activităților aferente proiectului a fost stabilită prin acordul de parteneriat 
pentru proiecte și actele adiționale aferente. Prin acest acord a fost numit lider de proiect Napochim SA – 
partener 1 și Ax Perpetuum Impex SRL – partener 2, cu procente de participare de 5% Napochim SA și 
95% Ax Perpetuum Impex SRL. 

- Decontari din operaţii în participaţie –sold creditor- SC Ax Perpetuum SRL in valoare de 
11.902.380,23 lei 

Avand in vedere Asocierea in participatiune a celor doua societati, la finalul anului 2016, atata veniturile 
cat si cheltuielile Napochim SA care fac obiectul asocierii, au fost transferate in proportie de 95% catre 
Ax Perpetuum. Napochim SA a transferat catre Ax Perpetuum veniturile si cheltuielile atat cele directe 
apartinand asocierii in participatiune, cat si cele indirecte apartinand societatii per ansamblu, atat pe 
activitatea veche, cat si pe activitatea proiectului. Repartizarea acestor cheltuieli indirecte s-a facut 
conform unui coeficient de repartizare stabilit in baza contractului de asociere si a  actelor aditionale.   

8) Subvenţii pentru investiţii 

Subvenţiile pentru investiţii ( contract de finanţare nr. PO1007 /1513 / 07.04.2014) au fost recunoscute 
în bilanţ ca venit amânat, acesta urmând a fi înregistrat în contul de profit şi pierdere pe măsura 
înregistrării cheltuielilor (cont 4751). 

La data de 31.12.2016, societatea are in sold subventii pentru investitii ce urmeaza a fi repartizate pe 
venituri, suma de 8.841.929 lei. Aceasta suma se va repartiza pe venituri proportional cu amortizarea 
bunurilor care fac obiectul finantarii.  

NOTA 6 

PRINCIPII, POLITICI ŞI METODE CONTABILE 

 
1) Cadrul legal de raportare financiar-contabilă 

Politicile contabile adoptate de societate pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare la 
31.12.2016 (bilanț, cont de profit/pierdere situația modificării capitalurilor proprii, situația fluxurilor de 
numerar, note explicative) prezentate și în cadrul acestui capitol, sunt consecvente cu cele prevăzute în 
reglementările legale în vigoare, respectiv: 

- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare 
- Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile 

privind situațiile financiare anuale individuale şi situațiile financiare anuale consolidate;  
- sintetizează informaţiile din balanţa de verificare; 
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- sunt exprimate în lei; 
- sunt proprii ale societăţii, Napochim SA nu întocmeşte situaţii financiare consolidate. 

 
2)  Bazele contabilității 

Situaţiile financiare ale societăţii reflectă toate tranzacţiile pentru exerciţiul financiar curent şi sunt 
întocmite în lei. 

Societatea ţine evidenţa contabilă în lei, întocmeşte şi prezintă situaţiile financiare în acord cu legislaţia 
specifică în materie şi cu reglementările privind contabilitatea şi raportările financiar-contabile emise de 
Ministerul Finanţelor Publice. 

Situaţiile financiare sunt întocmite pe baza datelor şi informaţiilor ce au fost înregistrate în contabilitate 
conform reglementărilor legale în vigoare şi în concordanţă cu principiul continuităţii activităţii şi 
consecvenţei costului istoric. 

Tranzacțiile în moneda străină sunt înregistrate în contabilitate la cursurile de schimb din data 
efectuării lor, câștigurile și pierderile rezulate din decontarea unor astfel de tranzacții precum și din 
conversia unor active și pasive monetare exprimate în moneda străină, fiind recunoscute la cheltuieli sau 
venituri în contul de profit și pierdere. Soldurile în moneda străină sunt convertite în lei la cursul de 
schimb de la sfârșitul anului. 

 
3)  Imobilizări necorporale 

Activele corporale sunt active identificabile, nemonetare, fără suport material şi sunt înregistrate în 
contabilitate la costul de achiziţie. Imobilizările necorporale, reprezentând licenţe şi sunt prezentate în 
bilanţ la valoarea de intrare mai puţin ajustările de valoare (amortizare liniară pe o perioadă de 2 ani). 

 
4)  Imobilizările corporale 

Imobilizările corporale sunt deţinute de societate pentru a fi utilizate în activitatea curentă, scopuri 
administrative  şi pentru a fi închiriate terţilor.  

Costul reparaţiilor efectuate la imobilizările corporale, în scopul asigurării utilizării continue a acestora, 
a fost  recunoscut ca o cheltuială a perioadei în care a fost efectuată.  

Amortizarea imobilizărilor corporale se face după metoda liniară și se calculează începând cu luna 
următoare celei in care mijlocul fix amortizabil se pune in funcţiune. Terenurile nu se amortizează.  

 
5)  Stocuri  

Gestiunea stocurilor este realizată prin metoda inventarului permanent. Stocurile privin materiile prime, 
materialele și mărfurile sunt înregistrate la intrarea în gestiune la costul de achiziţie. Stocurile de 
producție în curs și produse finite sunt înregistrate la cost prestabilit. 

La ieşirea din gestiune a stocurilor, acestea se evaluează şi se înregistrează în contabilitate prin aplicarea 
metodei primul intrat – primul ieşit – FIFO. 
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6)  Creanţe 

După natura lor creanţele sunt clasificate în : 
- creanţe comerciale (clienţi, furnizori debitori, debitori diverşi) 
- creanţe necomerciale (cu personalul, cu bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale)     

Societatea duce o politică susţinută de  încasare a creanţelor la timp şi de diminuare  a riscului de 
neîncasare. 

 
7)   Disponibilităţile băneşti 

Operaţiunile de încasări şi plăti sunt efectuate cu respectarea Regulamentului operaţiunilor de casă, ale 
reglementarilor BNR şi a legislaţiei în vigoare.  

 
8) Datorii 

Datoriile comerciale se referă la datoriile pe care societatea le recunoaşte ca urmare a achiziţionării de 
bunuri şi servicii pe credit comercial. În această categorie se includ  şi datoriile către furnizorii de 
imobilizări.  

Datoriile fiscale sunt calculate şi evidenţiate cu respectarea prevederilor legale în vigoare. În această 
categorie se includ  : impozitul pe profit, TVA plată, alte impozite şi taxe. 

 
9)  Recunoașterea veniturilor și cheltuielilor 

Veniturile aunt recunoscute în momentul materializării lor.  

Cifra de afaceri este realizată pe seama vânzărilor de produse finite și a prestărilor de servicii către terți. 

Cheltuielile sunt recunoscute în contul de profit și pierdere în momentul angajării lor pe baza 
documentelor justificative, repectându-se principiul conectării cheltuielilor cu veniturile care le-au 
generat. 

Costurile cu dobânzile aferente împrumuturilor sunt trecute pe cheltuieli în perioada la care se referă. 

 
10)  Rezultatele financiare şi repartizarea profitului. 

La sfârşitul fiecărei luni veniturile şi cheltuielile societăţii se preiau în contul de profit şi pierdere. 

Impozitul pe profit se determină  conform legislaţiei fiscale în vigoare. 

Repartizarea profitului se face de către Adunarea Generală a Acţionarilor. 

  

NOTA 7  

PARTICIPAŢII ŞI SURSE DE FINANŢARE 

 
1) Societatea deţine părţi sociale în valoare de 1.000 lei la SC Bellplast SRL şi acţiuni în valoare de 

190.940 lei la SC Napochim Imobiliare SA. 
 

2)  capital social subscris/patrimoniul societății 
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Societatea s-a înfiinţat în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societăţile comerciale. 

La data de 31.12.2016 capitalul social al societăţii este format din 28.600.381 acţiuni nominative în 
valoare nominală de 0,10 lei, deţinut în proporţie de 79,58% de societăţi cu capital privat, restul de 
20,42% deţinut de alţi acţionari. 

Rezerva legală este mai mică de 1/5 din capitalul social subscris şi vărsat,  respectiv 83.741 lei. 
 

La data de 31.12.2016 structura acționariatului – sursa Depozitarul central – este: 

 

Actionari Numar acţiuni % 

SMART  FURNITURE  SRL 14.891.606 52,0679 

AX  PERPETUUM  IMPEX  SRL 7.122.075 24,9020 

Pers.Fizice 5.840.127 20.4198 

Pers.Juridice 746.573 2.6104 

TOTAL 28.600.381 100,00 

 

Acţiunile societăţii sunt nominative şi se emit în formă dematerializată prin înscriere în cont. Acţiunile 
sunt liber tranzacţionabile, tranzacţionarea lor efectuându-se prin sistemul de tranzacţionare al Bursei de 
Valori Bucureşti. 

Acţiunile emise de S.C. Napochim S.A. Cluj-Napoca se tranzacţionează în sistemul Alternativ de 
Tranzacționare administrat de Bursa de Valori Bucureşti, categoria AeRO standard, sub simbolul 
NACH. 

Evidenţa acţiunilor este ţinută de Depozitarul Central SA. 

Capitalul propriu este format din : 
- capital social subscris şi vărsat; 
- rezerve legale; 
- rezerve din reevaluare 
- Acţiuni proprii 
- rezultatul reportat reprezentînd surplusul realizat din rezerve din reevaluare 
- rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită 
- profit/pierdere 

 
Ca informatii suplimentare privind Capitalul Propriu si Situatia Neta = Total Active minus Total Datorii 
precizam urmatoarele: 
Total Active (Imobilizate si Circulante) = 33.400.198 lei 
Total Datorii (sub 1 an si peste 1 an) = 25.904.756 lei 
Total Active minus Total Datorii = 7.495.442 lei  
 
Cheltuieli in avans = 3.649 lei  
Provizioane = 1.443.530 lei 
Venituri in avans = 8.615.117 lei (din care suma de 8.481.929 lei reprezinta subventii pentru investitii) 
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Rezervele constituite în categoria capitalurilor proprii sunt prezentate mai jos și au urmatoarea 
structură:                                                                                                                                       LEI 

Rezerva Sold inițial descresteri Sold final 

Rezerve legale 83,741 0 83.741 

Rezerve din reevaluare 5,647,649 0 5.647.649 

 

Rezervele legale au fost constituite în anii precedenți în limita a 5% din profitul brut, suma fiind 
deductibilă la data constituirii. 

NOTA 8 

INFORMAŢII PRIVIND SALARIAŢII, ADMINISTRATORII ŞI DIRECTORII 

SC NAPOCHIM SA  este administrată de către un Consiliu de Administraţie ales de Adunarea Generală 
a Acţionarilor pe o perioadă de patru ani de la data alegerii, cu posibilitatea de fi realeşi pe noi perioade. 
Administratorii pot avea calitatea de acţionari.  

Consiliul de Administraţie a fost  format din  5 persoane la inceputul anului 2016, iar din luna mai 2016 
s-a redus la  3 (trei) persoane, condus de preşedintele Consiliului de Administraţie ales de membrii 
acestuia: 

Pitic Mihai Dan – președintele Consiliului de Adminitrație 

Tiganetea Anton – membru 

 Puscasu Adrian – membru 

Directorul general al societății este domnul Bolba August Remus numit în baza contractului de 
managemenent nr. 899/29.12.2014. 

Situaţiile financiar-contabile şi operaţiunile societăţii sunt auditate de societatea G5 Consulting SRL, 
aleasă de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor. 

Cheltuieli înregistrate cu salarizarea: 

  lei 

IMFORMAŢII PRIVIND SALARIZAREA 2015 

NUMAR MEDIU PERSONAL 2016 = 65   

CHELTUIELI CU PESONALUL, DIN CARE: 1.590.516 

salarii si indemnizatii, din care: 1.227.500 

* salariati 1.186.712 

* consiliul de administratie 40.788 

* tichete masa 73.179 

cheltuieli cu asigurari si protectia sociala, din care: 289.837 

* contributie asigurari sociale 197.405 

* contributie asigurari sanatate 71.671 

* ajutor somaj 8.468 

* alte cheltuieli sociale 12.293 
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NOTA 9 

CALCULUL ŞI ANALIZA  PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI 

2015 2016 

INDICATORI DE LICHIDITATE 
 
Lichiditate curenta              1,34              1,98 
Active curente / pasive curenta 
 
Lichiditate imediata 1,12 1,22 

(Active curente - stocuri) / Pasive curente 

INDICATORI DE RISC 
 
Grad de indatorare 

Total datorii / Capitaluri proprii *100         1.509,17%           negativ 

 
INDICATORI DE ACTIVITATE 
 
Perioada de recuperare a creantelor 

Creante  /  Cifra de afaceri * 365 zile 777.47 463,64 

Perioada de inlocuire a stocurilor 

Stocuri  /  Cifra de afaceri * 365 zile 156,33 293,79 
 
Perioada de plata a datoriilor 

Sold furnizori  /  Cifra de afaceri * 365 zile 142,91 318,80 

Perioada de inlocuire a activului total 

Activ total  /  Cifra de afaceri*365 zile 
 

2.994,30 
 

2.620,70 

INDICATORI DE PROFITABILITATE 
 
Rentabilitatea economica din exploatare 

(Rezultat din exploatare / Activ total)*100 -3,75% -12,42% 
 
Rentabilitatea economica a profitului brut 

(Profit brut / Activ total)*100 -3,75% -12,95% 

 

In baza celor calculate mai sus, se observa o imbunatatire a indicatorilor de lichiditate in anul 2016, fata 

de anul 2015.  

Pe partea de datorii, societatea inregistreaza o scadere a acestora dupa cum urmeaza: 

Datoriile sub un an au scazut de la 9.161.402 lei (in 2015), la 4.909.541 lei (in 2016), in principal 

datorita:  

* rambursarii lunara si anticipate a sumei de 687.764 catre institutiile bancare si  

* reconsiderarii ca datorii pe termen lung a finantarii in participatiune  

Datoriile peste un an inregistreaza o scadere a acestora de la 1.114.063 lei (in 2015), la 492.987 lei (in 

2016), datorita rambursarii lunara si anticipate a sumei de 621.076 catre institutiile bancare. 
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Pe categoria sume datorate entitatilor din grup, societatea inregistreaza o crestere de la 5.197.757 lei (in 

2015), la 8.584.571 lei (in 2016). 

NOTA 10 

ALTE INFORMAŢII 

a) Prezentarea societăţii 
o Denumire :    S.C. NAPOCHIM S.A. 
o Forma juridică :    Societate pe acţiuni  
o Sediul :               str. Someşului nr. 34 Cluj-Napoca 
o Număr înregistrare         J12/118/1991 

la Registrul Comerţului 
o Cod CAEN:     2229 
o Activitatea principală : Fabricarea altor produse din material plastic 

SC NAPOCHIM SA are un capital social vărsat în valoare de 2.860.038,10 lei. 

b) Informaţii privind relaţiile entităţii cu filialele, entităţile asociate sau cu alte entităţi în care 

se deţin participaţii. 

SC Napochim SA a desfăşurat tranzacţii cu părţile legate cu următoarele societăţi: 

• SC AX PERPETUUM IMPEX SRL – entitate cu personal de conducere comun , acţionar cu 
deţinere semnificativă (administrator Pitic Mihai Dan). 

• SC ART STIL  SRL 
• SC PROELI CONCEPT  SRL 

Datoriile evidenţiate în „decontări în cadrul grupului” reprezintă: 
- Împrumut primit de la SC Ax Perpetuum Impex SRL pe parcursul anului 2016 şi dobânzile 

aferente în valoare totală de 5.197.757 lei, iar soldul la data de 31.12.2016 este de 8.584.571 
lei 

- Împrumut primit de la SSIF Broker şi dobânzile aferente în valoare totală de 585.518 lei, s-a 
achitat integral in anul 2016  

- Decontari din operaţii în participaţie – SC Ax Perpetuum Impex SRL în valoare de 
11.902.380, sold la data de 31.12.2016 lei 

SC NAPOCHIM SA deține părţi sociale la Bellplast SRL valoarea acestora fiind de 1.000 lei. În urma 
tranzacțiilor derulate pe parcursul anulul 2013 și începtul anulului 2014 societatea are de încasat de la 
entităţile afiliate  (SC Bellplast SRL) suma de 1.093.948,70 lei, suma provizionata integral la 
31.12.2016 şi dobândă calculată pana la 31.12.2016 în valoare de 341.399,34 lei. 

SC NAPOCHIM SA deţine acţiuni la SC NAPOCHIM IMOBILIARE SA în valoare de 190.940 lei. 

Tranzacţiile derulate în cursul anului 2016 precum şi soldurile înregistrate la sfarşit de perioadă sunt 
prezentate în tabelul de mai jos: 
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Decontări între entităţile afiliate 

                                                                                                                                                                  LEI 

CREANTE SOLD INITIAL CRESTERI  SCADERI SOLD 

SC BELLPLAST SRL (principal) 1.093.949 0 0 1.093.949 

SC BELLPLAST SRL (dobanda) 263.847 97.893 29.400 332.341 

SC ART STIL SRL (cont 4111) 0 8.364 7.417 947 

SC PROELI CONCEPT SRL (cont 4111) 0 253.058 253.058 0 

SC AX PERPETUUM SRL (cont 4111) 0 175.406 61.378 114.027 

SC AX PERPETUUM SRL (cont 461) 0 7.767 0 7.767 

 

DATORII SOLD INITIAL CRESTERI SCADERI SOLD 

SC AX PERPETUUM IMPEX SRL(cont 401) 0 405.393 367.623 37.770 

SC ART STIL SRL (cont 401)  0 39.541 11.333 28.208 

SC AX PERPETUUM IMPEX SRL(cont 404) 0 20.220 0 20.220 

SC AX PERPETUUM IMPEX SRL(cont 451) 5.123.229 5.905.482 2.634.453 8.394.258 

SC PROELI CONCEPT SRL (cont 404) 0 251.495 202.543 48.952 

SC PROELI CONCEPT SRL (cont 401) 0 270.827 82.515 188.312 

 

Sume datorate acţionarilor/asociaţilor 

DATORII SOLD INITIAL CRESTERI SCADERI SOLD 

SC SSIF BROKER 585.518 761 586.085 194 

 

Decontări din operaţii în participaţie 

DATORII SOLD INITIAL CRESTERI SCADERI SOLD 

SC AX PERPETUUM IMPEX SRL 16.679.407 1.553.139 6.330.166 11.902.380 

   

c) Bazele de conversie utilizate 

Elementele de activ şi pasiv, veniturile şi cheltuielile anului 2016 au fost exprimate, integral, în moneda 
naţională. Tranzacțiile în valută efectuate de societate sunt înregistrate la cursul de schimb valabil la data 
efectuării tranzacțiilor. Diferențele de curs rezultate din decontarea acestor tranzacții și din conversia 
activelor și pasivelor monetare exprimate în moneda străină sunt evidențiate în contul de profit și 
pierdere. Aceste solduri sunt convertite în lei la cursul de schimb de la data bilanțului, publicat de BNR. 

 
d) Informaţii referitoare la impozitul pe profit 

Profitul societății se determină prin adunarea la profitul contabil a cheltuielilor nedeductibile și scăderea 
veniturilor neimpozabile. Totodată, profitul impozabil se majorează cu elemente similare veniturilor și 
se diminuează cu elemente similare cheltuielilor. 
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e) Cifra de afaceri  

În perioada 01.01-31.12.2016, societatea a realizat o cifră de afaceri în valoare de 4.655.426 lei,  

după cum urmează: 

                                                                                                                                                       LEI 

  31.12.2016 

CIFRA DE AFACERI, din care: 4.655.426 

         *VENITURI DIN VANZAREA PRODUSELOR FINITE 3.830.193 

         *VENITURI DIN VANZAREA PRODUSELOR SEMIFABRICATE 9 

         * VENITURI DIN VANZAREA PRODUSELOR REZIDUALE 42.030 

         * VENITURI DIN SERVICII PRESTATE -serv. transport, manipulare 627 

         * VENITURI DIN REDEVENTE, CHIRII 121.174 

         * VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR 707.127 

         * VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE  1.014 

         * REDUCERI COMERCIALE ACORDATE -46.748 

 

f) Explicaţii despre valoarea şi natura veniturilor şi cheltuielilor înregistrate în avans.  

Subvenţiile pentru investiţii  (contract de finanţare nr. PO1007 /1513 / 07.04.2014) au fost recunoscute 
în bilanţ ca venit amânat, acesta urmând a fi înregistrat în contul de profit şi pierdere pe măsura 
înregistrării cheltuielilor. 

În anul 2014 a fost semnat cu Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Creşterea 
Competitivităţii Economice contractul de finanţare nr. PO1007/1513/07.04.2014. Obiectul contractului 
îl reprezintă acordarea finanţării nerambursabile pentru implementarea proiectului „Dezvoltarea unei 
infrastructuri de afaceri pentru producţia de accesorii din plastic pentru mobilier”. 

Deasemenea SC Napochim SA a încheiat un acord de parteneriat cu SC Ax Perpetuum Impex SRL prin care se 
stabileşte contribuţia fiecărei părţi la cofinanţarea cheltuielilor totale, precum şi responsabilităţile ce le revin în 

implementarea activităţilor aferente proiectului. Prin acest acord a fost numit lider de proiect Napochim SA 
– partener 1 și Ax Perpetuum Impex SRL – partener 2, cu procente de participare de 5% Napochim SA 
și 95% Ax Perpetuum Impex SRL. 

Implementarea proiectului s-a finalizat la data de 31.12.2015. 

Până la data de 31.12.2015 au fost depuse patru cereri de rambursare către AM POS CCE, ultima cerere 
urmând a se încasa în anul 2016. 

g)   Suma brută acordată  membrilor Consiliului de Administraţie în anul 2016  a fost de 40.788 lei. 

Societatea are obligativitatea auditării situaţiilor financiare anuale. 

 

   Director General,                                                         Director Financiar, 

Bolba August Remus                    Buga Dalia 
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Raportul Administratorilor 

pentru situatiile financiare incheiate la data de 31.12.2016 

 

 Societatea Comercială NAPOCHIM SA 

 Sediul: Cluj-Napoca, str. Luncii, nr. 19 

 Telefon/Fax.: 0264-532015/0264-532176 

 Numărul şi data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului J12/118/22.02.1991 

 Cod fiscal.(C.U.I.) RO199931 

Piaţa organizată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare: Sistemul Alternativ de 

Tranzacționare, administrat de Bursa de Valori Bucureşti 

Capitalul social subscris şi vărsat  2.860.038,10 

Număr de acţiuni 28.600.381, valoarea nominală 0,10 lei/acţiune 

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială   

 

 1.  ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII   

1.1 a) Descrierea activităţii de bază a societăţii comerciale 

Obiectul principal de activitate al societăţii se încadrează în ramura de prelucrare a cauciucului şi a 

maselor plastice şi constă din urmatoarele activităţi, conform codului CAEN revizia 2: 

                    2229. Fabricarea altor articole din material plastic 

                    2222. Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic 

     2221. Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor, profilelor din material plastic 

                    2223. Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii. 

     b) Precizarea datei de înfiinţare a societăţii comerciale. 

S.C .Napochim SA din Cluj-Napoca a fost înfiinţată pe baza H.G. nr.1224/1991, prin reorganizarea fostei 

Intreprinderi Napochim din Cluj-Napoca. 

     c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societăţii comerciale, ale 

filialelor sale sau ale societăţilor controlate, în timpul exerciţiului financiar: 

În data de 29.09.2014 Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor a probat divizarea societăţii 

Napochim SA, în conformitate cu proiectul de divizare întocmit de administratorii societăţii şi publicat pe 

site-ul propriu www.napochim.ro la data de 25.08.2014. 

Urmare a încheierii civile nr. 440/18.02.2015 a Tribunalului Cluj de admitere a cererii de divizare și a 

Certificatului constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj 

prin care Napochim Imobiliare S.A. îndeplinește condițiile de funcționare, în data de 20.04.2015 a fost 
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încheiat  protocolul de predare - primire nr. 306 prin care a fost transmis patrimoniul către noua societate 

înființată.  

Prin divizare au fost transferate de către Napochim SA către Napochim Imobiliare active în valoare totală 

de 11.527.519,88 lei constând în active imobilizate (în principal teren și construcții situate pe str. 

Someșului nr. 34) în valoare de 11.524.896,88 lei și active circulante în valoare de 2.623 lei. 

Capitalului social al societăţii Napochim SA  a fost redus de la 11.440.152,10 lei la 2.860.038,10 lei, noua 

societate Napochim Imobiliare SA având în prezent un capital social în valoare de 8.580.114 lei împărţit în 

85.801.140 acţiuni, cu valoare nominală de 0,1 lei. 

     d) Descrierea achiziţiilor şi/sau înstrăinărilor de active 

În anul 2016, societatea a achizitionat imobilizari necorporale licente in valoare de 10.670 lei, insemnand 

1 Licenta suplimentara pentru programul informatic Charisma Enterprise si 2 licente Microsoft.  

Imobilizările necorporale sunt prezentate în bilanţ la valoarea de intrare mai puţin ajustările de valoare 

(amortizare liniară pe o perioadă de 2 ani şi respectiv 3 ani). 

În anul 2016 au fost realizate lucrări de reabilitare/modernizare clădire (str. Luncii nr. 19) în valoare de 

436,714 lei, au fost achiziționate instalatii tehnice și mașini în valoare de 189,297 lei. In perioada 

septembrie-decembrie 2016, societatea  a valorificat prin licitatie cu operatorul Troostwijk echipamente 

si utilaje in valoare de 1.086.612 lei atat catre clienti internim cat si externi. 

Societatea aplică pentru imobilizările corporale metoda de amortizare liniară, cu excepţia terenurilor care 

nu reprezintă active amortizabile. 

Imobilizările financiare cuprind părţi sociale deţinute la Bellplast SRL valoarea acestora fiind de 1.000 lei şi 

actiuni deţinute la SC Napochim Imobiliare SA în valoare de 190.940 lei. 

     e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activităţii societăţii 

     Nu e cazul. 

1.1.1. Elemente de evaluare generală: 

a) vanzari    8.385.743 lei 

 b) cifra de afaceri netă   4.655.426 lei  

 c) venituri    5.085.249 lei 

 d) cheltuieli                  9.410.529 lei 

 e) pierdere                  4.325.280 lei  

 
Total Active (Imobilizate si Circulante) = 33.400.198 lei 

Total Datorii (sub 1 an si peste 1 an) = 25.904.756 lei 

Total Active minus Total Datorii = 7.495.442 lei   

 1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic al societăţii 

 Descrierea principalelor produse şi /sau servicii prestate cu precizarea: 

a) principalele pieţe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu şi metodele de distribuţie; 
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Produsele realizate de către S.C.Napochim S.A. se clasifică în următoarele grupe: 

1.  Produse injectate din mase plastice 

2.  Produse  suflate din mase plastice 

3.  Produse calandrate din policlorură de vinil. 

4.  Alte produse 

Distribuirea produselor fabricate de către S.C. Napochim SA Cluj se face prin: retele retail, reţea proprie 

de distribuitori, direct la client sau se ridică de către clienţi de la sediul societăţii. 

Ponderea produselor fabricate în total cifră de afacere se prezintă astfel: 

Nr. 

Crt. 

Anul      Vânzări 

        (lei) 

Produse 

Injectate 

     % 

Produse  

suflate  

     % 

Produse  

calandrate 

    % 

Alte 

 produse  

 

      % 

1 2014        5.996.040         70.0         11.8          14.7             3.5 

2 2015         4.632.764          65.0          15.0           17.0              3.0 

3 2016         7.336. 931          84.0            7.0             9.0              0 

 

1.1.3. Evaluarea activităţii de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse import) 

Aprovizionarea materiilor prime se face cu precădere de la furnizori interni. 

Furnizorii principali in anul 2016 au fost: 

a) OLIS  MEDIA  AND  SOFWARE SRL – furnizare de materii prime; 

b)  ROMPETROL SA - livrează polipropilena; 

c) TELORIAN  SRL- livrează marfuri; 

              d) PROELI  CONCEPT  SRL – furnizeaza servicii de mentenant pentru matrite 

                 e) FIDELIS  ENERGY  SRL – furnizeaza energie electrica  

 În ceea ce priveşte furnizorii putem aprecia că există o siguranţă a surselor de aprovizionare, dar 

 preţurile materiilor prime se modifică continuu şi afectează buna derulare a contractelor noastre de vânzare. 

1.1.4. Evaluarea activităţii de vânzare 

a)Descrierea evoluţiei vânzărilor secvenţial pe piaţa internă şi/ sau externă şi a perspectivelor vânzărilor pe 

termen lung 

In anul 2016 volumul vanzarilor a crescut cu aprox 76% fata de anul 2015. 

b) Descrierea situaţiei concurenţiale în domeniul de activitate al societăţii comerciale, a ponderii 

 pe piaţă a produselor sau serviciilor societăţii comerciale şi a principalilor competitori; 
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Concurenţii principali ai societăţii, la bunurile de larg consum în special, sunt: Plastor Oradea, Chimica 

Orăştie, Muntplast Bucureşti, Harplast Miercurea-Ciuc, Somplast Năsăud, Sterk Constanţa, Romtatay 

Bucureşti, Dolplast. 

c) Descrierea oricărei dependenţe semnificative a societăţii comerciale faţă de un singur client sau faţă de 

un grup de clienţi a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societăţii. 

Nu avem dependenta semnificativa fata de un client sau grup de clienti. 

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajaţii/ personalul societăţii comerciale 

Numărul mediu de angajaţi în cursul exerciţiului financiar 2016 a fost de 65 persoane, din care 43 

muncitori şi 22 TESA. 

La 31 decembrie 2016, efectivul salariaţilor era de 67 de persoane din care: 

- 17 persoane studii superioare; 

-  7 persoane studii medii; 

- 43 persoane şcoală profesională. 

Salariile plătite şi de plătit salariaţilor, în exerciţiul financiar 2016, au fost de 1.227.500 lei, bonuri de masă 

73.179 lei, iar cheltuielile cu asigurările sociale au fost în valoare 289.837 de lei. 

Salariaţii societăţii sunt organizaţi în Sindicatul Dreptate şi Adevăr, cu personalitate juridică obţinută în  

 baza sentinţei civile nr 1269/CC/2008. Numărul membrilor de sindicat , la 31 decembrie 2016, era de 21  

salariaţi.  

Referitor la raporturile dintre manager şi angajaţi precum şi a oricăror elemente conflictuale ce 

caracterizează aceste raporturi, precizăm că nu a avut conflicte de muncă, în cadrul societăţii existând un 

climat de lucru corespunzător. 

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activităţii de bază a emitentului asupra mediului 

înconjurător 

Descrierea sintetică a impactului activităţilor de bază ale emitentului asupra mediului înconjurător 

precum şi a oricăror litigii existente sau preconizate cu privire la încălcarea legislaţiei privind protecţia 

mediului înconjurător. 

Societatea Napochim deţinea 2 autorizaţii de mediu pe cele 2 platforme şi anume: Autorizaţia nr.324 din 

30.08.2013 pentru platforma Someşului nr. 34 şi Autorizaţia nr.415 din 22.11.2012 pentru platforma 

Luncii nr.19. 

Societatea nu are litigii şi nici nu se preconizează apariţia unor litigii datorită încălcării legislaţiei deoarece 

considerăm că sunt luate toate măsurile necesare pentru identificarea şi supravegherea aspectelor de 

mediu, în S.C.Napochim S.A. funcţionând Sistemul Integrat Calitate-Mediu. 

1.1.7 Evaluarea activităţii de cercetare şi dezvoltare 

Precizarea cheltuielilor în exerciciul financiar precum şi a celor ce se anticipează în exerciţiul financiar 

următor pentru activitatea de dezvoltare tehnologică.. 

Nu e cazul. 
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1.1.8. Evaluarea activităţii societăţii comerciale privind managementul riscului 

Descrierea expunerii societăţii comerciale faţă de riscul de preţ, de credit, de lichiditate şi cash flow. 

Descrierea politicilor şi a obiectivelor societăţii comerciale privind managementul riscului 

Riscul de piaţă 

Conducerea societăţii consideră că riscul de piaţă aferent stadiului de dezvoltare actual al economiei 

româneşti este într-o creştere semnificativă datorită concurenţei. 

Un alt risc de piaţă cu care se confruntă societatea este variaţia preţului la materiile prime care au 

o pondere semnificativă în capitolul cheltuieli. 

 

Riscul ratei dobânzii 

Riscul ratei dobânzii reprezintă riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze ca urmare  

a variaţiei ratelor dobînzilor de pe piaţă. Cele mai multe contracte de împrumut ale societăţii sunt în 

monede stabile ale căror rate ale dobanzilor sunt puţin probabil să varieze semnificativ. 

 

Riscul de creditare  

Riscul de creditare reprezintă riscul că una din părţile participante la un instrument financiar nu 

işi va îndeplini o obligaţie, fapt ce va determina ca cealaltă parte să înregistreze o pierdere financiară. 

Activele financiare care supun societatea la concentrări potenţiale de riscuri de creditare cuprind în 

principal creanţele din activitatea de bază. 

Societatea desfăşoară relaţii comerciale numai cu terţi recunoscuţi, care justifică finanţarea pe credit. 

Politica societăţii este ca toţi clienţii care doresc să desfăşoare relaţii comerciale în condiţii de creditare să 

facă obiectul procedurilor de verificare. Riscul de credit aferent creanţelor este limitat, ca urmare a 

numărului mare de clienţi din portofoliu şi a instrumentelor utilizate, (bilet la ordin, plăţi în avans). 

Conducerea consideră că societatea nu prezintă concentrări semnificative ale riscului de credit. 

 

Riscul de lichiditate 

Riscul lichidităţii, denumit şi risc de finanţare, reprezintă riscul ca o întreprindere să aibă dificultăţi 

în acumularea de fonduri pentru a-şi îndeplini angajamentele asociate instrumentelor financiare. 

Riscul lichidităţii poate să apară ca urmare a incapacităţii sale de a vinde rapid un activ financiar la o 

valoare apropiată de cea justă. 

Politica societăţii referitoare la lichidităţi este de a păstra suficiente active astfel încât să îşi poată 

achita obligaţiile la datele scadente. 



     

 

6  
S.C. NAPOCHIM S.A.                                     www.napochim.ro                                         office@napochim.ro 
400145 Cluj-Napoca, Romania; Str. Someșului nr. 34; jud. Cluj; T/F: +40-264-532.015, 532.176 CSSV (RON): 2.860.038, 10; Nr. Reg. Com.: 
J12/118/1991, CIF: RO 199931; Cod IBAN: RO97BACX0000001022840000 Unicredit Bank; Cod IBAN RO56BFER161000011912RO01 Banca 
Comerciala Feroviara Cluj; Cod IBAN RO83TREZ2165069XXX008697 Trezoreria Cluj; 
 
 

 

Riscul fluxului de numerar  

Riscul fluxului de numerar reprezintă riscul ca fluxurile de numerar viitoare asociate cu un instrument 

financiar monetar să fluctueze ca mărime. În cazul unui instrument financiar cu o rată fluctuantă pot avea 

ca rezultat o modificare a ratei efective a dobânzii instrumentului financiar, de obicei fără a surveni 

modificări ale valorii sale juste. 

Prin natura activităţii societatea nu este supusă unui risc major de modificare a fluxurilor de  numerar  

prognozate, atât din fluctuarea instrumentelor financiare, cât şi din modificarea ratei dobânzii.  

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societăţii comerciale. 

a) prezentarea şi analizarea tendinţelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de 

incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societăţii comerciale comparativ cu aceeaşi 

perioadă a anului anterior. 

O altă problemă majoră o constituie instabilitatea preţurilor  la principalele materii prime (polietilenă,  

polipropilenă, PVC, polistiren, plastifiant, etc.) şi utilităţi,  societatea neputându-şi adapta rapid preţurile de  

vânzare la aceste creşteri de preţ.  

b) prezentarea activelor minus total datorii  

Total Active (Imobilizate si Circulante) = 33.400.198 lei 

Total Datorii (sub 1 an si peste 1 an) = 25.904.756 lei 

Total Active minus Total Datorii = 7.495.442 lei  

c) prezentarea şi analizarea evenimentelor, tranzacţiilor, schimbărilor economice care afectează  

semnificativ veniturile din activitatea de bază.  

 La data de 07.04.2014 a fost semnat contractul de finantare nr. PO1007/1513 cu Ministerul 

fondurilor europene desemnat ca Autoritate de Management pentru Programul Operational Cresterea 

Competitivitatii Economice avand ca obiect: acordarea unei finantari nerambursabile pentru 

implementarea Proiectului nr.12.P01.007 (I7) intitulat “Dezvoltarea unei infrastructuri de afaceri pentru 

productia de accesorii din plastic pentru mobilier. Proiectul face parte integranta din pachetul minim 

integrat propus de polul de competitivitate “Cluster Mobilier Transilvan”.  

Contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului, precum și responsabilitățile ce le revin 

părților în implementarea activităților aferente proiectului a fost stabilită prin acordul de parteneriat 

pentru proiecte și actele adiționale aferente. Prin acest acord a fost numit lider de proiect Napochim SA – 

partener 1 și Ax Perpetuum Impex SRL – partener 2, cu procente de participare de 5% Napochim SA și 95% 

Ax Perpetuum Impex SRL. 

Implementarea proiectului s-a finalizat la data de 31.12.2015. 

Chiar daca  la sfarsitul anului 2016 societatea avea capitaluri proprii negative, acest aspect este influentat  de  

suma din  subventii pentru investitii  care vor produce venituri viitoare in valoare de 8.481.929 lei in  

urmatorii 9 ani, precum si a pierderii reportate din anii precedenti in valoare de 6.762.066 lei.  

Veniturile previzionate din vanzari si subventia lunara ce se inregistreaza vor echilibra rezultatul si implicit  
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cash-flow-ul, astfel incat societatea sa poata produce profit in perioada urmatoare si sa acopere pierderile 

acumulate din anii precedenti.  

Pentru realizarea acestor obiective conducerea socitatii monitorizeaza indeaproape indicatorii de performanta  

impusi de Autoritatea de Management, atat in cadrul societatii cat si in cadrul cluster-ului. Pana la finalul anului 

 2016, acesti indicatori au fost respectati. 

Elementele de evaluare generală sunt prezentate la punctele 1.1.1 

       1.2. Mentiuni referitoare la continuitatea activitatii  

Anul 2016 a fost pentru societatea Napochim SA, primul an de implementare a proiectului, practic s-a  

startat relansarea noului Napochim. Pentru aceasta, societatea a trebuit sa inceapa o data cu noul proiect,  

implementarea de produse noi adaptate cerintelor pietei si renunatarea la producerea celor vechi, uzate  

moral. In acest sens au fost lansate 35 de produse noi, plus gama coloristica pe categoriile de produse: 

sezlonguri, mobilier de gradina si pubele.  

Fata de anul precedent, societatea si-a dublat cifra de afaceri (de precizat faptul ca 95% din cifra de afaceri pe 

produsele noi s-a transferat prin contractul de asociere catre partenerul Ax Perpetuum). Cuantumul cifrei de  

afaceri inainte de transferul in asociere a fost de 8.385.743 lei, practic aproape dublu fata de cifra de afaceri 

a anului trecut (de precizat faptul ca cifra de afaceri a anului 2015 se compune doar din vanzare produse vechi).  

Pentru anul 2017 este previzionata cresterea cifrei de afaceri la 12.000.000 lei, iar ponderea produselor noi 

in aceasta suma este de 70%, fapt care indica un inceput de stabilitate a activitatii nou lansate.  

Pentru perioada 2018 si 2019, ani in care se va definitiva pe deplin implementarea proiectului prin noile produse  

si functionarea fabricii la capacitate maxima se estimeaza o cifra de afaceri de 15.000.000 lei anual. 

Referitor la produsele vechi, se va renunta treptat la acestea, iar dupa destocarea celor ramase se vor produce 

strict doar acelea pentru care inca mai exista cerere. Ca si pondere in total, previziunile sunt de a produce 

80% produse noi si 20% produse vechi. 

Anul 2016 a fost un an de implementare si din punct de vedere al cheltuielilor ocazionate si care au depasit  

veniturile tocmai pentru ca startul activitatii sa se faca in conditii de siguranta si confort pentru perioada ce  

urmeaza.  

Astfel: 

1.Societatea a ocazionat cheltuieli cu personalul pentru a implementa o structura calibrata sa functioneze  

astfel incat sa poata gestiona noul Napochim in ceea ce priveste partea comerciala, productie, logistica si  

administrativ. Aceasta noua structura de personal s-a stabilizat in cursul anului 2016 si in momentul de fata 

este pregatita sa poata gestiona activitatea de pana la 20.000.000 lei cifra de afaceri.  
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2..Societatea a ocazionat cheltuieli cu implementare, reabilitare si pregatire matrite pentru produsele noi, in 

special pentru gama de ghivece. Practic toata perioada de testare si mentenanta a generat costuri, cu efect 

in venituri pe termen lung, dar care confera un produs de calitate superioara si in parametri tehnici optimi. 

3.Costul materiei prime este un alt element sensibil cu influenta majora in profitabilitate. In acest sens, avand 

in vedere ca in anul 2016 a fost startul de vanzare pentru peste 50% din noul portofoliu de produse 

nu s-au lansat in productie cantitati asa de mari care sa permita negocierea pretului in functie de cantitate.  

Datorita previziunii de crestere cifrei de afaceri pentru perioada 2017-2019 si implicit a volumului  

de productie, estimarile de pret de achizitie pentru aceasta perioada sunt mai favorabile fata de ceea ce  

s-a putut negocia pana in prezent, fapt care va  genera o crestere a marjei brute, comparativ cu cea avuta 

 in anul 2017. 

4.O alta categorie de cheltuieli care a influentat major activitatea au fost cheltuielile logistice de relocare.  

Societatea a relocat in anul 2016 activitatea veche de la fosta fabrica de pe str. Somesului, concentrand  

productia intr-un singur loc, pe str. Luncii 19, la noua fabrica construita. Depozitul de produse finite s-a  

mutat intr-o alta locatie inchiriata in loc. Jucu. 

 Toate aceste actiuni au generat costuri semnificative  logistice si de relocare, insa au pregatit practic anul 

 2017 pentru a functiona in cei mai buni parametri din punct de vedere logistic.  

Tot pe parcursul anului 2016, s-au alocat sume pentru investii suplimentare, aditional deja investitiei 

receptionate. Din aceasta categorie fac parte: investitii cu imprejmuirea (gard, sistem supraveghere,  

intrare securizata), reabilitare depozit materii prime, pavare imprejmuire, amenajare parcare  si alte  

costuri pentru buna functionare a activitatii.  

Ca si o concluzie privitor la cele de mai sus, putem spune ca societatea practic a intreprins tot ceea ce  

este necesar pentru ca implementarea inceputa in anul 2016, sa poate continua in conditii de siguranta 

si eficienta si sa aduc o plus valoare certa din punct de vedere al veniturilor si profitabilitatii.  

Din punct de vedere comercial e foarte important de mentionat urmatoarele aspecte: 

-la gama de sezlonguri, doar la un an de la lansare, societatea este lider absolut pe piata romaneasca  

-la gama de ghivece suntem compania cu cel mai mare portofoliu de produse si gama coloristica din Romania 

-incepand cu luna noiembrie a anului 2016, societatea a inceput productia de pubele si cosuri stradale cu 

un volum al livrarilor situate in top 3 jucatori de pe piata romaneasca pe acest produs.  
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2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETĂŢII 

2.1. Precizarea, amplasarea şi caracteristicile principalelor capacitaţi de producţie din proprietatea 

societaţii comerciale 

Amplasament: 

În anul 2016 Societatea a avut amplasate instalaţiile, secţiile şi ateliere de producţie în mai multe incinte, 

după cum urmează: 

• În Cluj-Napoca, str. Someşului nr. 34: 

 a) instalaţiile, secţiile şi atelierele pentru produse injectate, suflate din materiale plastice; 

  b) atelierul de întreţinere ; 

  c) depozite de produse finite şi materii prime. 

• În Cluj-Napoca, str. Luncii nr.19 

a) instalaţiile, secţiile şi atelierele pentru produse injectate, suflate din materiale plastice; 

  b) instalaţia de calandrare folie pvc ;     

  c) depozite de materii prime şi produse finite.  

• În Aghireş, str. Principala, fără număr, activitatea este suspendată. 

   a) atelier de confeţionat cretă şi cerneală, activitatea fiind suspendată. 

  Terenul pe care sunt amplasate secţiile şi atelierele de producţie situate pe str. Luncii nr. 19 se 

află în proprietatea societaţii, existând certificatele care atestă acest titlu. 

Terenul și clădirile situate în sat Aghireș sunt deasemenea proprietatea Napochim SA. 

Terenul și clădirile situate pe str. Someșului nr. 34 au fost transferate prin divizare la Napochim 

Imobiliare, la data de 31.12.2015 acestea fiind în proprietatea Napochim Imobiliare. 

Capacitaţile de producţie mai importante, în anul 2016, au fost: 

1) Hala de prelucrat mase plastice din str.Someșului nr. 34 cu o capacitate de 1.000 tone/an,  

care a functionat pana in luna septembrie 2016 ; 

2)  Hala de prelucrat mase plastice - calandrate - din str. Luncii nr.19 având o capacitate de 1.386 

tone/an. 

3)  Hala de prelucrat mase plastice din str. Luncii nr.19 având o capacitate de 7.000 tone/an. 

2.2. Descrierea şi analizarea gradul de uzură a proprietăţilor societaţii comerciale 

Un procent de 66,70% din numărul utilajelor care funcţionează în cadrul S.C.Napochim S.A din Cluj-

Napoca sunt noi şi au fost puse în funcţiune în anul 2015, aceste utilaje fiind achiziționate în baza 

contractului de finanțare PO1007/1513. 

Pentru restul utilajelor se efectuează periodic revizii şi reparaţii capitale astfel încât ele să aibă asigurate 

toate condiţiile de funcţionare în siguranţă 
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Dacă apreciem la aceste instalaţii gradul de uzură în funcţie de amortizarea recuperată, acestea s-ar situa 

la un nivel de 17,11% , iar la clădiri de 5,70%. 

 2.3. Precizarea potenţialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale 

societăţii comerciale. 

Societatea nu are probleme nerezolvate legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale. 

3. PIAŢA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE 

3.1. Precizarea pieţelor din România şi din alte ţări pe care se negociază valorile mobiliare emise de 

societatea comercială 

Acţiunile emise de S.C. Napochim S.A. Cluj-Napoca se tranzacţionează în sistemul Alternativ de 

Tranzacționare administrat de Bursa de Valori Bucureşti, categoria AeRO standard, sub simbolul NACH. 

 

Structura acţionariatului la 31.12.2016 se prezintă astfel:  

 

Actionari Numar actiuni % 

SMART  FURNITURE  SRL 14.891.606 52,0679 

AX  PERPETUUM  IMPEX  SRL 7.122.075 24,9020 

Pers.Fizice 5.840.127 20.4198 

Pers.Juridice 746.573 2.6104 

TOTAL 28.600.381 100,00 

 

3.2. Descrierea politicii societăţii comerciale cu privire la dividende. Precizarea dividendelor 

cuvenite/plătite/acumulate în ultimii 3 ani. 

În ultimii 3 ani societatea nu a acordat dividende deoarece societatea a înregistrat pierdere.  

3.3. Descrierea oricăror activităţi ale societăţii comerciale de achiziţionare a propriilor acţiuni 

 Nu e cazul  

3.4. În cazul în care societatea comerciala are filiale, precizarea numărului şi a valorii nominale a 

acţiunilor emise de societatea mamă deţinute de filiale. 

Nu e cazul 

3.5. În cazul în care societatea comercială a emis obligaţiuni şi/sau alte titluri de creanţă, prezentarea 

modului în care societatea comercială îşi achită obligaţiile faţă de deţinătorii de astfel de valor mobiliare. 

Nu e cazul 

4. CONDUCEREA SOCIETĂŢII COMERCIALE “NAPOCHIM’’ SA 

Consiliul de Administraţie a fost  format din  5 persoane la inceputul anului 2016, iar din luna mai 2016 s-a 

redus la  3 (trei) persoane, condus de preşedintele Consiliului de Administraţie ales de membrii acestuia. 
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La sfârşitul anului 2016 structura Consiliului de Administraţie se prezintă astfel: 

Nr 

crt 

Numele şi prenumele Funcţia în Consiliul de 

Administraţie 

Funcţii deţinute în 

cadrul societăţii 

1. Pitic Mihai Dan Preşedinte - 

2. Tiganetea Anton Membru - 

3. Puscasu Adrian Membru - 

Directorul General al societății este domnul Bolba August Remus numit în baza contractului de 

managemenent nr. 899/29.12.2014.  

În cursul anului 2016 Consiliului de Administraţie al SC Napochim SA s-a întrunit în 11 ședințe.  

Veniturile totale brute ale membrilor Consiliului de Administraţie au fost 40.788 lei, aceștia nebeneficiind 

de bonusuri sau compensații. 

Precizăm că persoanele membre ale Consiliului de Administraţie al SC Napochim SA nu au şi nu avut 

litigii sau proceduri administrative în care să fie implicate, în ultimii 5 ani. 

5. SITUAŢIA FINANCIAR-CONTABILĂ 

În anul 2016, S.C. NAPOCHIM S.A a întocmit situaţiile financiare anuale în conformitate cu prevederile 

Legii Contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu  completările şi modificările ulterioare, Ordinul Ministrului 

Finantelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor Contabile conforme cu Directivele 

Europene, alte reglementări emise de MFP în aplicarea Legii nr.82/1991.  

 

Situaţia financiară se prezintă astfel: 

Tabelul nr. 1 

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI (valori in lei) 2014 2015 2016 

     

             I. TOTAL ACTIVE, din care: 31,904,605 38,005,112 33,403,847 

                1. ACTIVE IMOBILIZATE, din care: 17,894,975 25,696,516 23,679,448 

                  - Terenuri şi construcţii 15,190,491 8,088,057 7,872,195 

                  -  Instalatii tehnice si masini 2,314,269 15,441,086 13,176,283 

                  - Alte instalatii si utilaje 368,916 329,685 397,358 

                  - Imobilizări în curs 11,969 1,546,725 1,970,034 

                 - Imobilizări necorporale 8,330 94,453 71,638 

                 - Imobilizări financiare 1,000 191,940 191,940 

                 -Avansuri imobilizări corporale  4,570 0 

                2. ACTIVE CIRCULANTE, din care: 14,006,111 12,308,596 9,720.750 
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                 - Stocuri 1,300,716 1,984,182 3,747,006 

                 - Creante 12,274,176 9,868,104 5,913,521 

                 - Casa si conturi la bănci 431,219 456,310 60,223 

               3. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS 3,519 0 3,649 

               4. ALTE ACTIVE 0 0 0 

            II. TOTAL PASIVE, din care:  31,904,605 38,005,112 33,403,847 

           1.CAPITALURI PROPRII , din care: 14,074,685 1,761,577 -2,559,556 

            - Capital social 11,440,152 2,860,038 2,860,038 

            - Rezerve 334,964 83,741 83,741 

            - Rezerve din reevaluare 13,154,840 5,647,649 5,647,649 

            - Rezerve repr. surplusul din rez. reevaluare 2,817,047 0 0 

            - Rezultatul reportat -10,913,540 -5,340,022 -6,762,066 

            - Rezultatul exerciţiului  -2,754,538 -1,426,191 -4,325,280 

           - Actiuni proprii -4,240 -63,638 -63,638 

            2. DATORII - TOTAL, din care: 8,112,822 26,585,240 25,904,756 

             - Împrumuturi şi datorii asimilate 2,494,883 2,344,431 1,035,591 

             - Datorii comerciale 1,992,810 1,813,844 1,805,024 

             -Sume datorate entitatilor afiliate 1,736,980 4,612,239 8,584,571 

             - Sume datorate asociatilor 1,320,782 585,518 194 

             - Alte datorii 567,367 17,229,208 14,479,376 

        3.VENITURI INREGISTRATE IN AVANS din care: 9,717,098 9,658,295 8,615,117 

             -Subventii pentru investitii 9,717,098 9,658,295 8,481,929 

             -Venituri inregistrate in avans 0 0 133,188 

 

Tabelul nr. 2 

     INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI (valori in lei) 2014 2015 2016 

        

             I. VENITURI TOTALE  din care: 6,287,124 5,717,319 5,085,249 

                1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care: 6,281,821 5,279,565 5,017,086 

                   Cifra de afaceri 5,996,040 4,632,764 4,655,426 
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                   Alte venituri din exploatare 285,781 646,801 361,660 

                2. VENITURI FINANCIARE din care: 5,303 437,754 68,163 

                    Venituri din dobânzi 154 282,266 59,926 

                3. VENITURI EXCEPTIONALE - - - 

     

            II. CHELTUIELI TOTALE din care: 9,041,662 7,143,510 9,410,529 

                1. CHELTUIELI PT. EXPLOATARE, din care: 8,627,656 6,705,529 9,166,801 

                 - Cheltuieli cu materiile prime;    2,327,390 1,856,161 1,779,858 

                 - Cheltuieli cu energia şi apa; 801,220 429,487 287,886 

                    - Cheltuieli cu salariile; 1,264,032 

 

1,155,221 1,300,678 

                 - Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială 309,864 247,405 289,837 

                 - Cheltuieli cu lucrări şi servicii executate de terţi 1,377,846 1,164,147 1,705,490 

                - Cheltuieli cu provizioanele 0 0 1,443,530 

                 - Alte cheltuieli  2,547,304 1,853,108 2,359,522 

                2. CHELTUIELI FINANCIARE, din care: 414,006 437,981 243,728 

                 - Cheltuieli privind dobânzile 333,035 267,411 277,973 

                3. CHELTUIELI EXCEPŢIONALE - - - 

     

             III. PROFITUL BRUT -2,754,538 -1,426,191 -4,325,280 

             IV. IMPOZIT 0 0 0 

              V. PROFIT NET -2,754,538 -1,426,191 -4,325,280 

 

Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. Napochim S.A., 

 

PITIC MIHAI DAN 
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Sediul Social:   Str. Luncii, Nr. 19, localitatea Cluj-Napoca, jud. Cluj 

Numărul de telefon/fax:  0264-532015; 0264-432412; 0264-532176 

Nr. de ordine în Registrul Comertului: J12/118/1991 

Cod de Identificare Fiscală:  199931                       

Atribut fiscal:                              RO 

Activitate principala: 2229 – Fabricarea altor produse din material plastic 

Capital social subscris si varsat: 2.860.038 lei 

Acţiunile Napochim  S.A. se tranzacţionează la BVB Sistemul Alternativ de 

Tranzactionare - AeRO 

Valoarea totală de piaţă a acţiunilor  2.288.030 lei 

Simbol : NACH 
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1. Introducere 

Napochim S.A. Cluj-Napoca este o societate comercială specializată în 

fabricarea produselor din material plastic ce a fost infiinţată în 1991. 

Napochim este unul dintre cei mai mari producători de mase plastice din 

România, cu un portofoliu de produse care se întinde de la obiecte de 

bucătărie, menaj, baie sau grădină până la ambalaje și produse pentru 

construcții și industrie. 

Istoria companiei începe în anul 1949, cand societatea descinde din 

Cooperativa de producție mestesugareasca “Steaua Roșie“ Cluj. Cu peste 

3500 produse in nomenclator, Napochim se situeaza printre cele mai 

cunoscute firme prelucratoare de mase plastice din Romania. Dupa 1989, 

impunerea economiei de piata precum si inceputul de privatizare a creat 

noi perspective de dezvoltare a societatii noastre.  

 

2. Analiza activităţii societăţii comerciale 
 

 
2.1 a) Activitatea desfăşurată sau care urmează a se desfăşura de către 

societatea comercială. 

Obiectul principal de activitate al Napochim S.A. este “Fabricarea altor 

produse din material plastic”, cod CAEN 2229. 

b) Data înfiinţării societăţii comerciale. 

Napochim S.A. s-a infiinţat în 1991 si are sediul în Cluj Napoca, str. Luncii, 

nr. 19. 
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c) Fuziuni sau reorganizări semnificative ale societăţii comerciale, a 

filialelor sale sau a societăţilor controlate, realizate în timpul exerciţiului 

financiar. 

În cursul exerciţiului financiar 2016 nu au existat fuziuni sau reorganizări 

semnificative a societăţii comerciale. 

d) Achizitii sau instrainari de active. 

În anul 2016, societatea a achizitionat imobilizari necorporale licente in valoare de 

10.670 lei, insemnand 1 Licenta suplimentara pentru programul informatic 

Charisma Enterprise si 2 licente Microsoft.  

Au fost realizate lucrări de reabilitare/modernizare clădire (str. Luncii nr. 19) în 

valoare de 436,714 lei, au fost achiziționate instalatii tehnice și mașini în valoare 

de 189,297 lei. In perioada septembrie-decembrie 2016, societatea  a valorificat 

prin licitatie cu operatorul Troostwijk echipamente si utilaje in valoare de 

1.086.612 lei atat catre clienti interni cat si externi. 

Societatea aplică pentru imobilizările corporale metoda de amortizare liniară, cu 

excepţia terenurilor care nu reprezintă active amortizabile. 

Imobilizările financiare cuprind părţi sociale deţinute la Bellplast SRL valoarea 

acestora fiind de 1.000 lei şi actiuni deţinute la Napochim Imobiliare SA în valoare 

de 190.940 lei. 

 

2.1.1. Elemente de evaluare generală: 

a) Unitatea a înregistrat la finele anului 2016 o pierdere neta in suma de 

4.325.280 lei in timp ce anul trecut pierderea neta inregistrata de societate 

era în valoare de 1.426.191 lei.  

b) La 31.12.2016 cifra de afaceri era de 4.655.426 lei, in timp ce anul trecut 

cifra de afaceri inregistrata de societate era în valoare de 4.632.764 lei. 
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   c) Cheltuielile totale înregistrate în cursul anului 2016 sunt în valoare de 

9.410.529 lei, in crestere fata de anul trecu,t cand acestea aveau valoarea de 

7.143.510 lei. 

d) Lichiditate: 

� Lichiditatea generală  

Lichiditate generală 31.12.2016 = Active circ./Datorii pe termen scurt = 1,98 

Lichiditate generală 31.12.2015 = Active circ./Datorii pe termen scurt = 1,34 

� Lichiditatea redusă 

 Lichiditate redusă 31.12.2016 = Active circ.-Stocuri/Datorii pe termen scurt = 1,22 

Lichiditate redusă 31.12.2015 = Active circ.-Stocuri/Datorii pe termen scurt= 1,13 

Coeficientul celor două lichidităţi a crescut în 2016 pe fondul creșterii stocurilor si a 

scaderii datoriilor pe termen scurt. 

� Lichiditatea imediată: 

Lichiditate imediată 31.12.2016 = Lichidităţi/Datorii pe termen scurt = 0,012  

Lichiditate imediată 31.12.2015 = Lichidităţi/Datorii pe termen scurt = 0,050 

Lichiditatea imediată a crescut faţă de anul anterior pe fondul cresterii lichidităţilor 

si a scaderii datoriilor pe termen scurt.  
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2.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societăţii comerciale 

a) Produsele realizate de către Napochim S.A. se clasifică în următoarele 

grupe: produse injectate din mase plastic; produse suflate din mase plastic; 

produse calandrate din policlorură de vinil; alte produse. Produsele realizate 

de către societatea Napochim SA se comercializează pe pieţele din ţară en-

gross, supermarketuri.  

Distribuirea produselor fabricate de către Napochim SA Cluj, se face printr-o 

reţea proprie de distribuitori, direct la client sau se ridică de către clienţi de 

la sediul societăţii. 

Ponderea produselor fabricate în total cifră de afacere se prezintă astfel: 

Nr. 
Crt. 

Anul      Vânzări 
        (lei) 

Produse 
Injectate 
     % 

Produse  
suflate  
     % 

Produse  
calandrate 
    % 

Alte 
produse  
     % 

1 2014   5.996.040         70.0         11.8          14.7       3.5 

2 2015   4.632.764         65.0          15.0           17.0       3.0 

3 2016   7.336.931         84.0            7.0             9.0       0 
 

Lichiditatea in 2016

1.98

1.22

0.012

Lichiditatea generala

Lichiditatea redusa

Lichiditatea imediata
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b) Societatea are in vedere pentru urmatorul exercitiu financiar crearea si 

dezvoltarea portofoliului de produse noi. 

2.1.3. Evaluarea activităţii de aprovizionare tehnico-materială  

• Aprovizionarea materiilor prime se face cu precădere de la furnizori 

tradiţionali indigeni 

Furnizorii principali in anul 2016 au fost: 
-  OLIS  MEDIA  AND  SOFWARE SRL – furnizare de materii prime; 
- ROMPETROL SA - livrează polipoprilena; 
- TELORIAN  SRL- livrează marfuri; 
- PROELI  CONCEPT  SRL – furnizeaza servicii de mentenant pentru matrite 
- FIDELIS  ENERGY  SRL – furnizeaza energie electrica  

 

În ceea ce priveşte furnizorii se apreciaza că există o siguranţă a surselor de 

aprovizionare dar preţurile materiilor prime se modifică continuu şi afectează buna 

derulare a contractelor noastre de vânzare. 

• Descrierea situaţiei concurenţiale în domeniul de activitate al societăţii 

comerciale: 

Concurenţii principali ai societăţii, la bunurile de larg consum în special sunt:  

-Plastor Oradea,  

-Chimica Orăştie,  

-Muntplast Bucureşti,  

-Harplast Miercurea-Ciuc,  

-Somplast Năsăud,  

-Sterk Constanţa,  

-Romtatay Bucureşti 

-Dolpalst etc. 
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2.1.4. Evaluarea activităţii de vânzare 

a) Volumul productiei vândute la 31.12.2016 era de 7.336.931 lei, iar veniturile din 

vanzarea marfurilor de 890.398 lei. 

b) În ceea ce priveşte ponderea pe piaţă a produselor sau serviciilor societăţii 

comerciale şi a principalilor concurenţi, unitatea nu dispune de astfel de informaţii. 

Pentru acesta ar fi nevoie de un studiu complex, pe care societatea il va efectua in 

urmatoarea perioada. 

2.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajaţii societăţii comerciale 

a) Nivelul de pregătire al angajaţilor este corespunzător postului ocupat. 

La 31 decembrie 2016, efectivul salariaţilor era de 67 de persoane din care: 

- 17 persoane studii superioare; 

-  7 persoane studii medii; 

- 43 persoane şcoală profesională. 

Salariile plătite şi de plătit salariaţilor, în exerciţiul financiar 2016, au fost de 

1.227.500lei, bonuri de masă 73.179 lei, iar cheltuielile cu asigurările sociale au 

fost în valoare 289.837 de lei. 

Salariaţii societăţii au fost organizaţi la data de 31.12.2016 în Sindicatul 

Dreptate şi Adevăr, cu personalitate juridică obţinută în baza sentinţei civile nr 

1269/CC/2008. Numărul membrilor de sindicat  la 31 decembrie 2016 era de 28 

salariaţi.  

c)   Raporturile dintre manager şi angajaţi sunt bune. 

d)  Nu exista elemente conflictuale între manager şi angajaţi. 

 

2.1.6. Activitatea de bază a emitentului nu afectează mediul  înconjurător 

peste normele legale. 

Societatea Napochim deţine la data de 31.12.2016,  2 autorizaţii de mediu pe cele 2 

platforme şi anume: Autorizaţia nr.324 din 30.08.2013 pentru platforma 
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Someşului nr.34 şi Autorizaţia nr.415 din 22.11.2012 pentru platforma Luncii 

nr.19. 

Nu sunt litigii şi nici nu se preconizează apariţia unor litigii datorită încălcării 

legislaţiei deoarece considerăm că sunt luate toate măsurile necesare pentru 

identificarea şi supravegherea aspectelor de mediu, în Napochim S.A. funcţionând 

Sistemul Integrat Calitate-Mediu. 

 

2.1.7. Evaluarea activităţii de cercetare şi dezvoltare 

 Societatea nu desfăşoară activitate de cercetare-dezvoltare. 

Nu s-au alocat fonduri de cercetare-dezvoltare pentru anul 2017. 

 

2.1.8. Evaluarea activităţii societăţii comerciale privind managementul 

riscului 

Departamentul financiar-contabil urmareste zilnic cash-flow-ul in scopul asigurarii 

lichiditatilor necesare platilor curente. In vederea asigurarii unui control intern cat 

mai eficient, Napochim S.A. si-a identificat si isi evalueaza permanent riscurile 

semnificative, cu luarea in considerare a factorilor interni si externi. 

Obiectivele Napochim S.A. privind managementul riscului au in vedere asigurarea 

atingerii rezultatelor previzionate, tinand cont de situatia economica la nivel 

national. 

Societatea se confrunta cu riscul variaţiei preţului la materiile prime care au o 

pondere semnificativă în capitolul cheltuieli, riscul ratei dobânzii care reprezintă 

riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze ca urmare a variaţiei 

ratelor dobanzilor de pe piaţă, riscul de creditare este riscul ca una din părţile 

participante la un instrument financiar sa nu-şi îndeplineasca o obligaţie, fapt ce va 

determina ca cealaltă parte să înregistreze o pierdere financiară. Riscul de credit 

aferent creanţelor este scazut, datorita numărului mare de clienţi din portofoliu. 
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Prin natura activităţii societatea nu este supusă unui risc major de modificare a 

fluxurilor de numerar prognozate.  

 

2.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societăţii comerciale 

În anul 2014 a fost semnat cu Autoritatea de Management pentru Programul 

Operaţional Creşterea Competitivităţii Economice contractul de finanţare nr. 

PO1007/1513/07.04.2014.  

Obiectul contractului îl reprezintă acordarea finanţării nerambursabile pentru 

implementarea proiectului „Dezvoltarea unei infrastructuri de afaceri pentru 

producţia de accesorii din plastic pentru mobilier”. 

Deasemenea SC Napochim SA a încheiat un acord de parteneriat cu SC Ax 

Perpetuum Impex SRL prin care se stabileşte contribuţia fiecărei părţi la 

cofinanţarea cheltuielilor totale, precum şi responsabilităţile ce le revin în 

implementarea activităţilor aferente proiectului. Prin acest acord a fost numit 

lider de proiect Napochim SA – partener 1 și Ax Perpetuum Impex SRL – 

partener 2, cu procente de participare de 5% Napochim SA și 95% Ax 

Perpetuum Impex SRL. 

 

2.1.10. Descrierea şi analizarea gradul de uzură a proprietăţilor societaţii 

comerciale: 

Un procent de 66,70% din numărul utilajelor care funcţionează în cadrul 

Napochim S.A din Cluj-Napoca sunt noi şi au fost puse în funcţiune în anul 2015, 

aceste utilaje fiind achiziționate în baza contractului de finanțare PO1007/1513. 

Pentru restul utilajelor se efectuează periodic revizii şi reparaţii capitale astfel încât 

ele să aibă asigurate toate condiţiile de funcţionare în siguranţă. 

Dacă apreciem la aceste instalaţii gradul de uzură în funcţie de amortizarea 

recuperată, acestea s-ar situa la un nivel de 17,11%, iar la clădiri de 5,70%. 



RAPORT ANUAL NAPOCHIM SA -  2016 

 

11

3. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETĂŢII COMERCIALE 
 

Activele corporale ale societății sunt constituite din clădiri și terenuri. 

În anul 2016 societatea a avut amplasate instalaţiile, secţiile şi ateliere de producţie 

în mai multe incinte, după cum urmează: 

- in Cluj-Napoca, str. Someşului nr. 34: instalaţiile, secţiile şi atelierele pentru 

produse injectate, suflate din materiale plastice; atelierul de întreţinere; depozite de 

produse finite şi materii prime. 

- in Cluj-Napoca, str. Luncii nr.19: instalaţiile, secţiile şi atelierele pentru produse 

injectate, suflate din materiale plastice; instalaţia de calandrare folie pvc; depozite 

de materii prime şi produse finite.  

- in Aghireş, str. Principala, fără număr, activitatea este suspendată. 

Terenul pe care sunt amplasate secţiile şi atelierele de producţie situate pe str. 

Luncii nr. 19 se află în proprietatea societaţii, existând certificatele care atestă acest 

titlu. Terenul și clădirile situate în sat Aghireș sunt deasemenea proprietatea 

Napochim SA. Terenul și clădirile situate pe str. Someșului nr. 34 au fost 

transferate prin divizare la Napochim Imobiliare, la data de 31.12.2015 acestea  

fiind în proprietatea Napochim Imobiliare. 

Capacitaţile de producţie mai importante, în anul 2016, au fost: 

- Hala de prelucrat mase plastice din str.Someșului nr. 34 cu o capacitate de 1.000 

tone/an; 

- Hala de prelucrat mase plastice - calandrate - din str. Luncii nr.19 având o 

capacitate de 1.386 tone/an. 

- Hala de prelucrat mase plastice din str. Luncii nr.19 având o capacitate de 7.000 

tone/an. 

 

 

 



RAPORT ANUAL NAPOCHIM SA -  2016 

 

12

4. Piaţa valorilor mobiliare emise de societatea comercială 
 
4.1. Valorile mobiliare emise de societatea comercială se tranzacționează la Bursa 

de Valori Bucureşti, segmentul ATS, categoria AeRO Standard. 

Capitalul social subscris şi vărsat la 31.12.2016 este de 2.860.038 lei, aferent a 

28.600.381 acţiuni nominative a 0,1 lei valoare nominală/acţiune.  

Acţiunile Napochim S.A. se tranzacţionează la BVB cu simbolul NACH. 

La data de 31.12.2016 structura acționariatului este: 
 

Actionari Numar acţiuni % 
SMART  FURNITURE  SRL 14.891.606 52,0679 
AX  PERPETUUM  IMPEX  SRL 7.122.075 24,9020 
Pers.Fizice 5.840.127 20.4198 
Pers.Juridice 746.573 2.6104 
TOTAL 28.600.381 100,00 

 

4.2. Societatea nu a distribuit dividende in ultimii ani. 

4.3. Societatea nu a desfasurat nicio activitate de achizitionare a propriilor actiuni. 

4.4. Societatea comercială nu are filiale.  

4.5. Societatea comercială nu a emis obligațiuni sau alte titluri de creanță.  

 

 

5. Conducerea societăţii comerciale 

 
5.1. a) Conducerea administrativă a societăţii comerciale este asigurată de 

Consiliul de Administratie ales de Adunarea Generală a Acţionarilor pe o perioadă 

de patru ani de la data data alegerii, cu posibilitatea de fi realeşi pe noi perioade. 

Administratorii pot avea si calitatea de acţionari. Componenta consiliului este 

prezentata in tabelul de mai jos:  
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Nume, prenume Calitatea Calificare 
Pitic Mihai Dan Presedinte CA Studii superioare 

Tiganetea Anton Membru CA Studii superioare 

Puscasu Adrian Membru CA Studii superioare 

 

b) Nu există nici un fel de acord, înţelegere sau legătură de familie între membrii 

Consiliului de Administraţie şi o altă persoană datorită căreia aceştia au fost numiţi 

ca membrii în Consiliul de Administraţie. 

c) Persoane afiliate societatii comerciale: 

- Ax Perpetuum Impex SRL 

- Art Still SRL 

- Proeli Concept SRL 

d)Membrii Consiliului de Administratie nu au fost implicati in ultimii 6 ani in 

litigii sau in proceduri administrative.  

 

5.2. a) Conducerea executivă a societăţii este asigurată de: 

• Directorul general  - Bolba August Remus numit în baza contractului de   

managemenent nr. 899/29.12.2014. 

• Situaţiile financiar-contabile şi operaţiunile societăţii sunt auditate de 

societatea G5 Consulting SRL, aleasă de Adunarea Generală Ordinară a 

Acţionarilor. 

b) Nu există nici un fel de acord, înţelegere sau legătură de familie în urma căreia 

membrii conducerii executive sa fi fost numiți în această funcţie. 

 

5.3. Membrii conducerii executive nu au fost implicati in ultimii 6 ani în litigii sau 

în proceduri administrative.  
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6. Situaţia financiar-contabilă 

SITUAŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ 

1. BILANŢUL CONTABIL: 

Denumirea indicatorilor 2015 2016 

1 A ACTIVE IMOBILIZATE 25.696.516 23.679.448 

2 B ACTIVE CIRCULANTE 12.308.596 9.720.750 

3     I. STOCURI 1.984.182 3.747.006 

4     II. CREANTE 9.868.104 5.913.521 

5    III.INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN 

SCURT 

0 0 

6     IV. CASA SI CONTURI LA BANCI 456.310 60.223 

7 C  CHELTUIELI IN AVANS 0 3.649 

8 D DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O  

PERIOADA DE PANA LA UN AN 

9.161.402 4.909.541 

9 E    ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV 

DATORII CURENTE NETE 

2.348.193 3.585.229 

10 F    TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 28.044.709 27.264.677 

11 G    DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O 

PERIOADA MAI MARE DE UN AN 

17.423.838 20.995.215 

12 H PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI 

CHELTUIELI 

0 1.443.530 

13 I    VENITURI IN AVANS 9.658.295 8.615.117 

14 J CAPITAL SI REZERVE: 2.860.038 2.860.038 

15     I. CAPITAL SUBSCRIS VARSAT 2.860.038 2.860.038 

16     II. PRIME DE CAPITAL 0 0 

17     III.REZERVE DIN REEVALUARE 5.647.649 5.647.649 

18     IV.REZERVE 83.741 83.741 

19     V.REZULTATUL REPORTAT -5.340.022 -6.762.066 
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20     VI.REZULTATUL EXERCITIULUI  -1.426.191 -4.325.280 

21     Repartizarea profitului 0 0 

22 CAPITALURI PROPRII - TOTAL 1.761.577 -2.559.556 

23     Patrimoniul public 0 0 

24 CAPITALURI - TOTAL 1.761.577 -2.559.556 

 ACTIV=PASIV 38.005.112 33.403.847 

 NR. ACTIUNI 28.600.381 28.600.381 

 
Situaţia financiar-contabilă 
 
II. CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE: 
 
Denumirea indicatorilor 2015 2016 

1 CIFRA DE AFACERI NETA 4.632.764 4.655.426 

2 VENITURI DIN EXPLOATARE  5.279.565 5.017.086 

3 CHELTUIELI DE EXPLOATARE: 6.705.529 9.166.801 

4 REZULTATUL DIN EXPLOATARE 1.425.964 4.149.715 

5 VENITURI FINANCIARE 437.754 68.163 

6 CHELTUIELI FINANCIARE 437.981 243.728 

7 REZULTATUL FINANCIAR 227 175.565 

8 VENITURI TOTALE 5.717.319 5.085.249 

9 CHELTUIELI TOTALE 7.143.510 9.410.529 

10 REZULTATUL BRUT  -1.426.191 -4.325.280 

11 IMPOZITUL PE PROFIT 0 0 

12 REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI -1.426.191 -4.325.280 
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III. INDICATORI ECONOMICI 

1. Solvabilitatea patrimonială 

Solvabilitatea patrimonială 2015 = Capitaluri proprii/Total activ x 100= 0,046% 

Solvabilitatea patrimonială 2016 = Capitaluri proprii/Total activ x 100= -0,077% 

Solvabilitatea patrimonială reprezintă capacitatea societăţii de a-şi plăti datoriile 

ajunse la scadenţă. Valoarea acestui indicator este considerata buna cand rezultatul 

obtinut depășeste 30%, indicand ponderea surselor proprii in totalul pasivului. 

Solvabilitatea patrimonială a scazut în anul 2016 faţă de anul anterior din cauza 

scaderii capitalurilor proprii. 

2. Gradul de îndatorare  

Gradul de îndatorare 2015 = Datorii totale/Total activ x 100= 0,78% 

Gradul de îndatorare 2016 = Datorii totale/Total activ x 100= 0,70% 

Acest indicator evidenţiază limita până la care societatea îşi finanţează 

activitatea din alte surse decât cele proprii (credite, datorii la stat şi 

furnizori). În condiţii normale de activitate gradul de îndatorare trebuie să se 

situeze în jur de 50%. O limită sub 30% indică o rezervă în apelarea la 

credite şi împrumuturi iar peste 80% o dependenţă de credite, situaţie 

alarmantă. Gradul de indatorare în anul 2016 a scazut față de anul trecut pe 

fondul scaderii datoriilor totale si a activului net, dar intr-un procent mic 

comparatic cu anul trecut. 
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Valoarea contabilă a acţiunii 

Valoarea contabilă/acţiune 2015 = Activ net/ Număr acţiuni = 0,054 lei/acţiune 

Valoarea contabilă/acţiune 2016 = Activ net/ Număr acţiuni = 0.055 lei/acţiune 

Valoarea contabila a actiunii in anul 2016 a crescut usor fata de valoarea 

contabila din 2015, datorita activului net. 

3. Valoarea de piaţă a acţiunii 

Valoarea de piaţă a unei acţiuni la sfârşitul anului 2015 a fost de 0,1 lei/acţiune.  

Valoarea de piaţă a unei acţiuni la sfârşitul anului 2016 a fost de 0,08  lei/acţiune. 

Valoarea de piaţă a acţiunii a scazut în 2016 faţă de valoarea din 2015. 
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IV. BILANŢUL CONTABIL LA 31.12.2016 – ANEXA 

a) În cadrul elementelor de activ, cele care depăşesc 10% din totalul de 

active sunt: 

� imobilizari corporale, care în anul 2016 sunt în valoare de 

23.415.870  lei, reprezentând 70,10% din total active, în timp ce în 

anul 2015 valoarea acestora era de 25.410.123 lei, reprezentând 

66,86% din total.  

� stocurile în anul 2016 sunt în valoare de 3.747.006 lei, 

reprezentând 11,22% din total active în timp ce în anul 2015 

valoarea acestora era de 1.984.182 lei, reprezentând 5,22% din 

total.  

� creantele în anul 2016 sunt în valoare de 5.913.521 lei, 

reprezentând 17,70% din total active, în timp ce în anul 2015 

valoarea acestora era de 9.868.104 lei, reprezentând 25,97% din 

total.  

� Societatea nu a avut în ultimii 2 ani profituri reinvestite. 

� Total active curente în anul 2016 se ridică la 9.720.750 lei, în timp ce 

anul trecut se cifrau la 12.308.596 lei. 

� Total pasive curente în anul 2016 se ridică la 4.909.541 lei, în timp ce 

anul trecut se cifrau la 9.161.402 lei. 

� În anul 2016 nu s-a vândut niciun segment de activitate si nu se  

preconizează pentru anul 2017 vanzarea vreunui segment de activitate. 

b) Analizând contul de profit şi pierdere se constată următoarele: 

� Cifra de afaceri in 2015 = 4.632.764 lei 
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� Cifra de afaceri in 2016 = 4.655.426 lei.  

� Total venituri in anul 2015 = 5.717.319 lei; 

� Total venituri in anul 2016 = 5.085.249 lei;  

� Elemente de costuri şi cheltuieli cu o pondere de cel puţin 20% din cifra de 

afaceri netă au avut urmatoarea evoluţie: 

� Cheltuielile cu materiile prime şi materiale consumabile în valoare de 

1.779.858 lei, reprezentând 38,23% din cifra de afaceri au scazut faţă de anul 

anterior cu 4,11%. In anul 2015, valoarea acestora era de 1.856.161 lei, iar 

ponderea din cifra de afaceri era de 40,07% 

� Cheltuielile cu personalul în valoare de 1.590.515 lei, reprezentând 34,16% 

din cifra de afaceri au crescut faţă de anul anterior cu 13,40%. In anul 2015, 

valoarea acestora era de 1.402.626 lei, iar ponderea din cifra de afaceri era de 

30,28% 

� Alte cheltuielile de exploatare în valoare de 2.192.836 lei, reprezentând 

47,10% din cifra de afaceri au crescut faţă de anul anterior cu 70,23%. In anul 

2015, valoarea acestora era de 1.288.140 lei, iar ponderea din cifra de afaceri era 

de 27,80% 

� Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli: 

Societatea a înregistrat în cursul perioadei analizate provizioane pentru litigii 

pentru partenerul afiliat BELLPLAST SRL in valoare totala de 1.443.530 lei 

reprezentand valoarea creantei principale cat si a dobanzii datorate de catre 

BELLPLAST SRL catre NAPOCHIM  SA, anuland ajustarea creantei creata 

anterior in valoare de 230.214 lei. La data de 31.12.2016, societatea NAPOCHIM 

SA a demarat procedurile legale pentru recuperarea creantei. 

Casa şi conturile bancare în cadrul activităţii de bază sunt in suma de 

60.223 lei, fata de suma de 456.310 lei inregistrata anul trecut. 
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� În ultimii 2 ani, societatea nu a avut investiţii. 

� În cadrul activităţii de exploatare s-au înregistrat venituri în valoare de 

5.017.086 lei şi cheltuieli în sumă de 9.166.801 lei. Veniturile din exploatare au 

cunoscut o evoluţie descrescătoare. În anul 2016 au scazut cu 4.97%  faţă de 

anul 2015. Cheltuielile din exploatare au cunoscut o evoluţie crescătoare. În 

anul 2016 au crescut cu 36,71%  faţă de anul 2015. 

� Din activitatea de exploatare s-a inregistrat o pierdere în sumă de  4.149.715 lei, 

în timp ce anul trecut pierderea era în sumă de 1.425.964 lei.  

� Ponderea cea mai mare în cadrul veniturilor de exploatare o deţine producţia 

vândută în valoare de 3.995.047 lei, reprezentând 79,63% din total. La 

cheltuieli, ponderea cea mai importantă este reprezentată de alte cheltuieli de 

exploatare in valoare de 2.192.836 lei, reprezentand 23,92% din total cheltuieli 

de exploatare si de cheltuielile cu materiile prime si materialele consumabile în 

valoare de 1.779.858 lei, adică 19,42% din total.  

� Activitatea financiară a avut următoarea evoluţie: 

- Veniturile financiare sunt în sumă de 68.163 lei, în timp ce anul anterior 

acestea erau în sumă de 437.754 lei, iar cheltuielile financiare în anul 2016 sunt 

în sumă de 243.728 lei, în timp ce anul anterior acestea erau în sumă de 

437.981 lei. 

- Rezultatul activităţii financiare este o pierdere în sumă de 175.565 lei, în timp 

ce anul trecut unitatea înregistra o pierdere la acest capitol în sumă de 227 lei. 

- Veniturile financiare sunt alcătuite din venituri din dobânzi în sumă de 59.926 

lei şi alte venituri financiare în sumă de 8.237 lei. Cheltuielile financiare sunt 

alcătuite din cheltuieli cu dobânzile în sumă de 227.973 lei şi alte cheltuieli 

financiare în sumă de 15.755 lei. 
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Veniturile totale în 2016 sunt in sumă de 5.085.249 lei, iar cheltuielile totale 

sunt în sumă de 9.410.529 lei fata de anul 2015 cand erau in valoare de 

7.143.510 lei. 

Societatea comercială a inregistrat o pierdere in valoare de 4.325.280 lei, in 

timp ce anul trecut pierderea inregistrata era de 1.426.191 lei. 

Total Active (Imobilizate si Circulante) = 33.400.198 lei 

Total Datorii (sub 1 an si peste 1 an) = 25.904.756 lei 

Total Active minus Total Datorii = 7.495.442 lei  

 

Datoriile totale sunt în valoare de 25.904.756 lei in timp ce anul trecut erau 

in valoare de 26.585.240 lei. 

Creanţele inregistrate in anul 2016 sunt în valoare de 5.913.521 lei, iar in 

2015 acestea au fost in suma de 9.868.104 lei.  

 

Semnături: 

 

Preşedinte Consiliu de Administraţie,  

Pitic Mihai Dan     

 

 

Directorul general,           

Bolba August Remus 
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SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU LA 31.12.2016 

Denumirea elementului 

  
Sold la 

inceputul 
exercitiului 
financiar 

Cresteri Reduceri 
Sold la 
sfarsitul 

exercitiului 
financiar   

Total din 
care 

prin 
transfer 

Total din 
care 

prin 
transfer 

A   1 2 3 4 5 6 

Capital subscris 2,860,038 0 0 0 0 2,860,038 

Rezerve din reevaluare 5,647,649 0 0 0 0 5,647,649 

Rezerve legale 83,741 0 0 0 0 83,741 

Rezerve reprezentand surplusul realizat 
din rezerve din reevaluare 2,639,265 0 0 0 0 2,639,265 

Actiuni proprii -63,638 0 0 0 0 -63,638 

Rezultatul report reprezentand 
profitul nerepartizat sau 
pierderea neacoperita 

Sold 
C 

-7,871,819 -1,386,817 0 0 0 -9,258,636 
Sold 
D 

Rezultatul reportat provenit din 
corectarea erorilor contabile 

Sold 
C 

-146,842 -20,270 

0 

-24,417 

  

-142,695 
Sold 
D 

Profitul sau pierderea 
exercitiului financiar 

Sold 
C 

-1,386,817 -9,751,198   
-

6,812,735   -4,325,280 
Sold 
D 

Total capitaluri proprii   1,761,577 
-

11,158,285 0 
-

6,837,152 0 -2,559,556 
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 La sfarsitul anului 2016 societatea are capitaluri proprii negative,  aspect care este influentat de pierderea reportata din anii precedenti, in  

valoare de 6.762.066 lei.  

 

 

DIRECTOR  GENERAL        DIRECTOR  FINANCIAR 

BOLBA  AUGUST  REMUS       BUGA  DALIA 



Nr crt Denumire capitol de lucrari Valoare estimata Euro (fara TVA)

1 Achizitie teren 0.00

2 Proiectare, topo, verificare 289,000.00

3 Management, dirigentie, inginerie, contabilitate 330,000.00

4 Taxe si autorizatii 215,000.00

5 Promovare, marketing 80,000.00

5 Demolare 210,000.00

6 Piloti forati 630,000.00

7 Sapatura 233,900.00

8 Epuismente 9,500.00

9 Hidroizolatie infrastructura 181,000.00

10 Infrastructura 1,315,200.00

11 Suprastructura 3,025,000.00

12 Instalatii in apartamente 866,300.00

13 Instalatii in birouri 1,190,300.00

14 Instalatii in spatii comerciale 39,400.00

15 Arhitectura si instalatii subsoluri 708,200.00

16 Arhitectura apartamente, inclusiv fatade si acoperis 1,828,900.00

17 Arhitectura birouri, inclusiv fatade si acoperis 1,904,400.00

18 Arhitectura spatii comerciale 36,300.00

19 Amenajari exterioare 110,250.00

20 Lifturi 120,000.00

21 Organizare de santier, paza, SSM, Macarale 280,000.00

22 Utilitati, bransamente 240,000.00

13,842,650.00

Presedinte CA

Pitic Mihai Dan

Director Executiv

Puscasu Adrian

TOTAL

BUGETUL INVESTITIEI SCALA SENTER PE PERIOADA CONSTRUCTIEI 2017-2019












