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1. Activiatea societăţii comerciale „ROSAR” S.A. 

 

a) Descrierea activităţii desfăşurate 
 

Societatea S.C. ROSAR S.A., cu sediul în municipiul Rădăuţi, 

 str.Volovăţului, nr. 122, judeţul Suceava, este înregistrată la Oficiul Registrului 

Comerţului sub nr. J 33/ 383 / 1997, având cod fiscal nr. RO 9572642, şi a fost 

înfiinţată în anul 1997. 

In anul 2016, capitalul social al societăţii a rămas neschimbat, la valoarea de 

 3.464.085 lei, reprezentând 1.385.634 acţiuni, cu o valoare nominală de 2,50 lei, cu 

urmatoarea structura a actionariatului:    

   

 SC PROFIL EXIM SRL – 1.275.956 acţiuni, în valoare de 3.189.890 lei, 

reprezentând 92.09%; 

 Pers.fizice  - 109.518 acţiuni, în valoare de 273.795 lei, reprezentând 7.90% 

din capitalul social; 

 Pers.juridice cu 160 acţiuni, în valoare de 400 lei, reprezentând 0.01% din 

capitalul social al societăţii. 

 

b) In anul 2016, societatea nu a efectuat reorganizări semnificative. 



c) In cursul anului 2016, societatea şi-a păstrat obiectul principal de activitate 

privind producerea de scule aşchietoare şi piese de schimb pentru material 

rulant.  

d) In anul 2016, cifra de afaceri a societăţii a fost de 1.070.481  lei. 

Pentru piata internă s-au fabricat şi vândut scule aşchietoare , scule pentru 

minerit  în valoare de 880.076 lei, care reprezintă 82 % din cifra de afaceri.  

Vânzarea acestor produse s-a făcut în baza unor contracte comerciale sau comenzi 

încheiate cu beneficiarii noştri.  

 

 Pe piaţa externă s-au vândut următoarele tipuri de produse in  suma de 

38.730  EUR  :  

                                         

 Piese de schimb pentru industria de automobile, în valoare de 17.297 

EUR, 

 Piese de schimb pentru vehicole feroviare, in valoare de 4.202 EUR, 

 Scule aschietoare pentru danturat în valoare de  17.231  EUR. 

Aceste produse au fost realizate folosind tehnologia existenta iar cea pentru 

tuburi a fost pusa la dispozitie de beneficiar. 

S-au contractat si colaborari pentru operatiile de forjare, cromare,  

tratamente termice. 

Prin compartimentul de marketing-vanzari, SC ROSAR SA a actionat 

pentru incheierea de contracte directe sau prin participare la licitatii. 

 

e) Principalii furnizori de materii prime în anul 2016, au fost : 

 TIROL Târgovoşte,  Bohler, Antera – pentru oţeluri 

 ERASTEL FRANTA- otel rapid 

 SC WERTA PRODCOM  - uleiuri 

 AEROSTAR SA BACAU- cromare 

 FORJA NEPTUN – colaborări forjare 

 BODYCOTE Brasov - tratament termic 

 VDA METALE DURE  – placute 

Criteriile care au stat la baza selectării acestora au fost : preţul de livrare, 

condiţiile de plată şi calitatea produselor. 

Productia marfa a fost realizata cu un numar mediu de 19 salariati. 

In cursul anului 2016  s-au  acordat tichete de masa  la nivelul zilelor 

lucratoare din luna, conform legii. 

   S-au respectat prevederile Contractului colectiv de Munca iar in perioada de 

raportare  s-au acordat drepturile salariatilor conform Contractului Colectiv la nivel 

de ramura. 

In anul 2016 nu au fost inregistrate conflicte de munca. 

 



2. Situaţia activelor imobilizate ale societăţii comerciale  

a) Capacităţile de producţie sunt amplasate pe platforma de la sediul 

societăţii 

                                                     

Gradul de utilizare al maşinilor şi utilajelor este scăzut, fapt pentru care o 

parte din acestea se află în conservare. 

Nu sunt probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale 

ale societăţii comerciale. 

 

               

b) La investitii s-a prevazut suma de 55.000  lei si s-a realizat suma de 30817   lei 

astfel: 

 

                                                                                              

 

                                                                            Prevazut         realizat 

                     

         - reparatie  strung CNC- GILDEMAISTER      22.000             -       

         - reparatie capitala CNC                                     -             6.385 

         - achizitionare motostivuitor second                13.200             -               

          - amenajare birou cont.,hol                             6.600         5.184 

         -  amenajare hala TT +usa intrare                    13.200        19248                                                                 
                                   Total                                                            55.000            30.817  

               

          In  aceasta perioada  s-a amenajat corpul de la intrare in fabrica, biroul 

contabilitate,s-au achizitionat usi la intrare in hala si s-a continuat reparatia la CNC . 

                   Aceste investitii s-au realizat din fonduri proprii.    

                

c) In anul 2016 nu s-au  incheiat contracte de inchiriere. Utilajul mentionat  mai jos 

este in custodie conform p.v. de custodie nr.1 din 01.01.2016: 

- centru de prelucrare Deckel 

f) Societatea are aprobata  o linie de credit de 225.000 lei cu rambursari lunare 

de 3000 lei incepand cu noiembrie 2016  pe o perioada de un an de zile.  Linia 

de credit a fost gajata  si garantata cu hala de productie si terenul aferent de 

6727 mp.  

                          

 

g} Societatea nu are participaţii la capitalul social al altor societăţi comerciale. 

 

3. Piata valorilor imobiliare   

 



a) Societatea este cotată pe piaţa BVB sistem alternativ de tranzactionare. 

Conform Legii 151/2014, SC ROSAR SA a solicitat prin intermediul S.S.I.F. 

Estinvest SA Focsani in calitate de consultant autorizat admiterea la 

tranzactionare pe sistemul alternativ de tranzactionare administrat de Societatea 

Bursa de valori Bucuresti S.A. (B.V.B.). In acest sens s-a emis Decizia nr.273 din 

08.04.2015. 

     b) In ultimii trei ani nu s-au repartizat sume la dividende.  

     c) Societatea nu detine filiale, iar in aceasta perioada nu a emis obligatiuni sau 

titluri de creanta. 

    

  4.Conducerea societăţii comerciale 

 

a) Societatea este condusă  de: Consiliul de administratie format din: 

 Mironiuc Danut Petru - presedinte 

 Andruseac Ioan - membru  

 Maftei Vasile – membru 

 

Mironiuc Danut- Petru ,  are varsta de 57 ani , este inginer mecanic si este 

presedintele Consiliului de administratie de 8 ani. 

Andruseac Ioan are varsta de 52 ani , membru in Consiliul de administratie de 8 

ani. 

Maftei Vasile are varsta de 60 ani , membru in Consiliul de administratie de 8 

ani. 

b) Conducerea executiva este realizata de: 

 

- Mironiuc Danut Petru – in calitate de administrator 

- Chihaia Constantin – director tehnic- productie 

- Prisacari Daria –sef serv.financiar contabilitate 

 

Chihaia Constantin are varsta de 58 ani, este inginer mecanic si director tehnic 

productie  de 19 ani, detine 92 actiuni din capitalul social. 

Prisacari Daria are varsta de 60 ani , este economist, contabil sef in perioada 

1997-2010, iar cu 01.08.2010 sef serviciu financiar contabilitate , detine 92 

actiuni din capitalul social. 

In ultimii 5 ani persoanele mai sus mentionate nu au fost implicate in litigii sau 

proceduri administrative.  

 

c) Comisia de cenzori :                        Ohmt Carmen Laura 

                     Moisiuc Eleonora 

             Nucu Gheorghe  



                  d) Auditor financiar firma CODEXPERT OFFICE SRL , cu sediul in 

Suceava, membru CAFR autorizatia A 126/2001, reprezentanta legal de Codau 

Stelian. 

  e) Administratorii şi cenzorii nu au primit în anul 2016 alte sume de 

bani în afara celor cuvenite sub formă de indemnizaţii, conform hotărârii A.G.A. 

                  f) Referitor la principiile de Guvernanta corporativa mentionam ca 

acestea au fost indeplinite. Consiliul de administratie s-a intrunit trimestrial si in 

doua randuri pentru convocarea AGA discutand pe marginea materialelor pregatite. 

Nu s-au acordat indemnizatii nici membrilor Consiliului si nici celor de executie. 

Rapoartele curente au fost publicate pe saitul societatii si transmise spre publicare la 

ASF si BVB. In ceea ce priveste relatia cu investitorii se organizeaza intruniri la 

nivelul Camerei de Comert unde participa si cate un membru din Consiliu. 

 

       

 

5.Situaţia financiar contabilă 
 

 situaţia economico-financiară comparativ cu prevederile B.V.C pe anul  

2016, la principalii indicatori, se prezintă astfel : 

                                                                                    

 

 

                                      

 

  B.V.C 2016  Realiz.2016 

. producţie marfă,      1.320.000 1.051.720 

. cifra de afaceri,                                                                            1.320.000 1.070.481 

. venituri totale 1.334.000 1.134.510 

. cheltuieli totale 1.299.000 1.123.261 

. profit brut/ pierdere 35.000          11.249 

. Impozit pe profit 5.600               9.279 

. profit net/ pierdere neta 29.400            1.970 

. număr mediu personal 19 19 

. investiţii           55.000 30.8171 

 

 

Din situatia prezentata rezulta ca productia s-a realizat in procent de 80% iar cifra de 

afaceri  in procent de 81% . Veniturile s-au realizat in procent de 85% iar cheltuielile 

in procent de 86% ceea ce a dus ca societatea sa obtina  un profit minim fata de cel 

prevazut. 

  

 



 

Contul de profit şi pierdere la 31.12.2016 comparativ cu 2015, se prezintă astfel :  

 

 

- lei RON – 

               2015               2016        % 

Venituri    

. din exploatare                 1.012.977                 1.134.295  

. financiare                         556 215  

Total                                                      1.013.533 1.134.510 111,9 

Cheltuieli    

. din exploatare 982.424 1.108.803  

. financiare 22.067 14.458  

total 1.004.491 1.123.261 111,8 

Rezultatul exerciţiului    

. din exploatare 30.553 25.492  

. financiar -21.511 -14.243  

Total 9.042 11.249  

. Impozit pe profit 6.983 9.279  

. Profit net 2.059 1.970  

  

       Veniturile  comparativ cu aceeasi perioada a anului 2015 sunt realizate in 

procent de 111,9% iar cheltuielile in procent de 111,8%  ceea ce a dus la realizarea  

unui profit brut de 11.249  lei. Societatea  a reusit sa  recupereze cheltuielile 

financiare din activitatea de exploatare.    

        Profitul net de 1.970  lei  propunem sa fie  repartizat la  pierderi din anii 

precedenti. 

 Situatia stocurilor cu vechime mare 

 Stocurile de materii prime, materiale, produse finite şi producţia în curs, au 

scazut de la 1.225.019 lei la începutul anului la 1.217.682  lei, cu  7.337  lei . 

 

 Situaţia creanţelor neîncasate la termen 

Creanţele neîncasate in suma de 119.973 lei, fata de inceputul anului au scazut 

cu 26% dupa cum urmeaza:  

   01.01.16            31.12.16 

     -  clienti neincasati                             160.627             110.697 

     -  fd.speciale din CM                              2.040                -  

     -  Tva neexig.                                           710                1.276 

     -  Furniz.debitori                                      -                    8.000 

                 Total                                     163.377             119.973  



  - Situaţia datoriilor societăţii 

Datoriile la 31.12.2016 in suma de 843.956 lei,  au scazut fata de inceputul anului 

cu 11%  lei astfel: 

 

Denumire            01.01.2016 31.12.2016 

Linie  de credit  239.226 186.103 

Furnizori 223.942 173.371 

Clienti creditori    3.807 14.233 

Salarii + partic.prof.  24.181 20.760 

Bug.asig.soc. 12.968 13.914 

Bug. de stat , local 23.063 13.979 

Dec.cu asociatii             312.096             312.096 

Alte datorii (divid.)    857     857 

Creditori             109.627 108.643 

            Total             948.767 843.956 

 

 La 31.12.2016, figurăm  cu o linie de credit în sumă de 186.103  lei.   

 In ceea ce privesc datoriile restante către furnizori, acestea sunt în sumă 

de 12.420 lei, astfel : 

- peste 30 zile              -  

- peste 90 zile          2.418   lei 

- peste 1 an                  10.002  lei 

La 31.12.2016  nu avem datorii restante la bugetul de stat. 

 

- Litigiile societatii  

 

Societatea nu are  litigii in derulare. SC Mecanica  SA Vaslui a fost 

radiata iar SC Uztel SA Ploiesti a platit datoria.    

 

   

In decursul anului 2016, s- au  emis decizii şi hotărâri în vederea unei mai 

bune desfasurări a activităţii de producţie, în conformitate cu prevederile legale, 

decizii şi hotărâri care au fost îndeplinite de către consiliul de administratie şi 

personalul din subordine. 

 

  In anul 2016, activitatea societăţii a fost verificată de către  

Comisia de cenzori si auditata de Auditorul financiar CODEXPERT OFFICE SRL 

Suceava. 

         .          

In această perioadă şi nu numai, s-au depus toate eforturile necesare 

continuării în bune condiţii a procesului de producţie, cu respectarea sarcinilor ce-i 

revin prin lege, desfăşurând o activitate susţinută în vederea asigurării de condiţii 



optime pentru executarea comenzilor  şi a producţiei în general, precum şi pentru 

eliminarea stocurilor existente. 

 

 

             Administrator,                                  Sef serviciu financiar contabilitate, 

al SC ROSAR SA Rădăuţi                                   Prisacari Daria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


