
 

 

 

 
RAPORT  

Aferent situatiilor financiare la 30.06.2021 
Al Presedintelui Consiliului de Adminstratie  

Pentru societatea  
ALIVE CAPITAL SA 

 
 

 
Raport semestrial conform: Regulament ASF nr. 5/2018 
Data raportului: 30.06.2021 
Denumire emitent: ALIVE CAPITAL SA 
Sediul social: Localitatea BUCURESTI, FLOREASCA LAKE OFFICES, Str. Calea Floreasca, nr. 194, Etaj 
3, Sector 1 
Numar de telefon: 031 437 88 91 
Inregistrata la Oficiul Registrului Comerțului București sub numărul J40/6464/2013  
Cod unic de inregistrare: 31672699 
Activitate principala: cod CAEN 3514 – Comercializarea energiei electrice  
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de Emitent: Sistemul Multilateral de Tranzactionare 
(SMT), categoria Bonds-SMT 
Capital social subscris si varsat: 100.000,00 lei 
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent: obligatiuni cu valoare nominala de 100 
lei, dobanda fixa 8%, plata cupon semestriala 
 
 
ALIVE CAPITAL SA este organizata ca societate pe actiuni cu sediul in Mun. Bucuresti, FLOREASCA LAKE 
OFFICES, Str. Calea Floreasca, nr. 194, Etaj 3, Sector 1, Inregistrata la ONRC Bucuresti sub nr. 
J40/4646/2016, CUI 31672699. Societatea s-a infiintat pe o perioada nedeterminata. 
Obiectul principal de activitate il constituie Comercializare energieie electrice (cod CAEN 3514). 
 
Capitalul social si structura actionariatului 
Valoarea capitalului social este de 100.000,00 lei, nemodificandu-se in perioada 1 ian – 30 iunie 2021. 
Capitalul social a fost  integral vărsat. Acesta este dizivat in 1.000.000 de actiuni necotate. Fiecare actiune 
are o valoare de 0,1 lei. Societatea este deținută in proporție de 99.50% de către Giacomo Billi si de 0.50% 
de catre societatea ALIVE ENERGY S.R.L.. 
 
Activitatea societatii 
 
Liniile principale de business ale companiei sunt: 

- Comercializarea energiei electrice; 
- Asset management pentru producatori de energie electrica din surse regenerabile; 
- Dispecerat; 
- Trader gaze naturale; 
- Producator de energie electrica din surse regenerabile, energie fotovoltaica.  
 

Obiectul principal de activitate il constituie Comercializarea energieie electrice (cod CAEN 3514). S 
 
Incepand cu luna martie 2021 societatea a inceput activitatea de productie de energie electrica din surse 
regenerabile ca urmare a  preluarii in luna februarie 2021 a unui parc fotovoltaic in loc Frumuseni, jud. Arad, 
societatea infiintand aici un punct de lucru.  
 
 



 

 

 

Parcul are o capacitate de productie de 0.5 MW si este amplasat pe o suprafata de 1.74 ha. 
Productia obtinuta este vanduta integral pe pietele centralizate OPCOM. 
 
Pentru comercializarea si productia de energie electrica societatea detine toate licentele solicitate de ANRE 
avand conexiunea in Sistemul Energetic National  (SEN). Societatea are licenta de furnizare a energieie 
electrice din anul 2016 si de producator de energie electrica din surse regenerabile din anul 2021. De 
asemenea, societatea detine si licenta de furnizare a gazelor naturale incepand din anul 2019. 
 
De asemenea, societatea desfasoara activitati de asset management prin Divizia de energie regenerabila 
care administreaza centralele in regim integrat, de la monitorizarea performantelor pana la gestionarea 
aspectelor administrative si fiscale aferente productiei de energie. 
 
Tranzactii cu partile afiliate  
 
Incepand din 1 ianuarie 2021 ALIVE CAPITAL S.A. este reprezentantul unui grup fiscal unic. 
 
La 30.06.2021 grupul este format din cinci societati: 

- Alive CAPITAL SA, reprezentant grup fiscal din 01.01.20201; 
- Alive ENERGY SRL, membru in grupul fiscala din 01.01.2021; 
- RAZ CONSULT SRL, membru in grupul fiscala din 01.01.2021; 
- URDEL ENERGY SRL, membru in grupul fiscala din 01.02.2021; 
- Alive RENEWABLES SRL, membru in grupul fiscal din 01.03.2021. 

 
La data de 30.06.2021 ALIVE CAPITAL S.A. datoreaza membrilor grupului fiscal 451.802 lei, reprezentand 
TVA de recuperat cu care acestia au compensat partial TVA-ul de plata al societatii ALIVE CAPITAL S.A..  
 
ALIVE CAPITAL S.A. nu a derulat tranzactii cu parti afiliate avand ca si suport obligatiunile emise de 
companie. 
 
Situațiile financiare 
 
Situatiile financiare semestriale la 30.06.2021 nu au fost auditate. 
 
Situațiile financiare la 30 iunie 2021 sunt întocmite conform Ordinul Ministrului Finanțelor Publice al 
României 1802/2014 cu modificările ulterioare („OMF 1802”).  
 
Datele din bilanțul contabil la 30 iunie 2021 corespund cu registrele contabile întocmite in mod cronologic si 
corect. Societatea a respectat principiile contabilității prevăzute de Legea Contabilității 82/1991, republicata, 
cu modificările ulterioare. 
 
Contul de profit si pierdere la 30.06.2021 reflecta fidel, sub toate aspectele semnificative, veniturile si 
cheltuielile aferente perioadei de raportare. 
 
Situatiile financiare sunt bazate pe inregistrarile contabile ale societatii, intocmite pe baza urmatoarelor 
principii si reguli contabile: 

- Principiul continuitati activitatii; 
- Principiul permanentei metodelor; 
- Principiul prudentei; 
- Principiul independentei exercitiului; 
- Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si a datoriilor ; 
- Principiul intangibilitatii; 
- Principiul necomensarii; 



 

 

 

 
 
Modificări semnificative de poziție financiara 
 
Elemente de bilant 

   
Descriere 30 iunie 2020  (lei) 30 iunie 2021 (lei) 
Active imobilizate 1.091.012 2.999.840 
Active circulante 43.764.814 72.097.791 
Cheltuieli in avans 144.625 171.699 

Total active 45.000.451 75.269.330 
   
Datorii pe termen scurt 25.367.375 54.051.681 
Datorii pe termen lung - 10.000.000 
Venituri în avans 3.106.126 4.091.265 
Total capitaluri proprii 16.526.950 7.126.384 

Total datorii si capitaluri 
proprii 

45.000.451 75.269.330 

  
Bilanțul contabil la 30 iunie 2021 are un total activ, respectiv datorii, de 75.269.330 lei, înregistrând o 
crestere de 67% lei fata de aceeasi perioada a anul anterior.  
Impactul semnificativ in cresterea activelor imobilizate l-a avut acizitia parcului fotovoltaic din Frumuseni, jud. 
Arad, acesta reprezentand peste 10% din valoare activelor imobilizate. 
 
Datoriile pe termen lung sunt constitute din imprumutul din obligatiuni ALV23. Emisiunea de obligatiuni a 
fost finalizata in luna ianuarie 2021, respectiv 100.000 obligatiuni cu valoare nominala de 100 lei, termen  
scadent 3 ani, dobanda fixa 8%, plata cupot semestriala. 
 
Total capitaluri proprii. 
Indicatorul total capitaluri proprii la 30.06.2020 este mai mare fata de valoarea aceluiasi indicator la 
30.06.2021 cu 9.400.566 lei. Aceasta diferenta nu reprezinta o scadere reala, ci se datoreaza repartizarii 
rezultatului reportat catre dividende de plata in semestre diferite in cei doi ani. In anul 2021 s-au repartizat 
dividende de plata in luna iunie 2021 dividende aferente exercitiului financiar 2020 in valoare de 14.063.384 
lei, in comparatie cu anul 2020 cand dividendele in valoare de 11.080.607 lei au fost repartizate in semestrul 
al doilea.  
 
in primul semestru al anului 2021 nu au fost efectuate plati pentru dividendele repartizate in aceasta 
perioada aferente anului 2020.   
 
Platile cupoanelor au fost efectuate conform calendarului din memorandumul privind listarea. Nu au fost 
intarzieri la plata fata de graficul comunicat de catre managementul societatii. 
 
Societatea nu are la 30.06.2021 datorii restante catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si 
bugetele locale. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Contul de profit si pierdere 

 
Descriere 30 iunie2020  (lei) 30 iunie 2021 (lei) Variație relativa 
Veniturin din exploatare 105.394.079 208.783.193 98.10% 
Cheltuieli din exploatare 99.298.534 187.981.962 89.31% 

Rezultatul exploatării 6.095.545 20.801.231 241.25% 
    
Venituri financiare 127.377 1.974.684 1.450,26% 
Cheltuieli financiare 94.915 14.740.907 

 
15.430,65% 

Rezultatul financiar 32.462 (12.766.223) -39.426,67% 

    
Profitul sau pierderea bruta 6.128.007 8.035.008 31.12% 

    
Impozit pe profit 742.296 1.029.257 38.66% 

    
Rezultatul net al exercițiului 5.385.711 7.005.751            30.09% 

 
 
Cifra de afaceri  

 
 
 
 
 
 

 
Cifra de afaceri in primul semestru al anului 2021 a depasit dublul cifrei de afaceri aferenta aceluiasi 
trimestru al anului precedent, cresterea fiind de 101.259.019 lei.  
Aceasta s-a datorat cresterii volumului de energie tranzactionat si a cresterii pretului de vanzare a energiei. 
 
Societatea a obținut in perioada 1 ian – 30 iunie 2021 un profit net de 7.005.751 lei, in crestere cu 30 %  fata 
de profitul net  obținut in aceeasi perioada a anului anterior.  
 
 
 
Provizioane / Ajustari pentru depreciere  

 
 
 
 
 
 

  
In perioada 1 ian – 30 iun au fost anulate ajustari pentru clienti incerti in valoare de 231.967 in urma incasari 
acestor creante. 
 
 
 
 
 

Descriere 30 iunie2020  (lei) 30 iunie 2021 (lei) Variație 
relativa 

 
Cifra de afaceri 

 
92.651.374 

 
193.910.393 

 
109,29% 

    

Descriere 30 iunie 2020  (lei) 30 iunie 2021 (lei)  
 
Ajustari pentru clienti incerti 

 
247.093 

 
0 

 

Alte ajustari pentru creante 69.453 0  

TOTAL 316.546   



 

 

 

 
 
Riscurile la care este expusa societatea prin natura activitatii  
 
 
- Risc financiar – factori generali 
Societatea este expusa riscului de piața (preț), riscului ratei dobânzii (financiar), riscului de credit, riscului 
lichidității, riscului valutar si implicit al fluxului de numerar care decurg din activele/datoriile pe care le deține.  
- Risc de piața (preț) 
Riscul de piața este riscul ca valoarea instrumentelor financiare (active si datorii in special circulante, dar si 
imobilizate) sa fluctueze ca rezultat al modificărilor in preturile pieței. Activele financiare disponibile pentru 
vânzare si activele financiare prezentate la valoarea justa prin intermediul contului de profit si pierdere 
deținute de către societate sunt susceptibile riscului prețului de piață ce rezulta in incertitudinea fata de 
preturile viitoare ale investițiilor. Riscul prețului de piață al societății este controlat prin diversificarea 
portofoliului de investiții.  
- Riscul ratei dobânzii  
Riscul ratei dobânzii reprezintă riscul ca valoarea instrumentelor financiare sa fluctueze ca urmare a variației 
ratelor dobânzilor de piață. Veniturile si fluxurile de trezorerie operaționale  ale societății sunt in mod 
substanțial independente de modificările ratelor de piață ale dobânzilor, deoarece societatea nu are creanțe 
purtătoare de dobânzi semnificative. Societatea nu este expusa riscului ratei dobânzii deoarece nu are 
împrumuturi. Conducerea societății monitorizează fluctuațiile ratei dobânzii in mod continuu si acționează in 
consecința.  
 - Risc de credit 
Riscul de creditare apare atunci când neîndeplinirea obligațiilor uneia din părțile participante la o tranzacție 
care conține active financiare, deținute la data bilanțului, duce la reducerea fluxului de numerar  
echivalentelor de numerar. Societatea nu are instrumente financiare care presupun concentrarea 
semnificativa a riscului de creditare. Societatea are politici care sa asigure ca vânzările de produse si servicii 
sunt făcute către clienți cu o istorie adecvata a creditării si monitorizează in mod continuu vechimea 
creanțelor sale. Numerarul este ținut in instituții financiare de credit performante, societatea având politici ce 
presupun limitarea expunerii sumei împrumutate de la oricare din instituțiile financiare.  
- Risc de lichiditate 
Riscul de lichiditate este riscul care apare atunci când scadentele activelor si datoriilor nu sunt in 
corespondenta. O potențială situație de neconcordanta poate intensifica profitabilitatea, dar poate in aceeași 
măsură creste riscul unor pierderi. Societatea deține proceduri care au ca obiect minimizarea unor astfel de 
pierderi, cum ar fi menținerea de numerar suficient si alte echivalente de numerar si prin disponibilitatea unor 
sume adecvate reprezentând facilități de credit.  
- Risc de flux de numerar 
Riscul de fluxuri de numerar decurge din toate riscurile de mai sus, inclusiv din altele (de exemplu riscul 
dependentei de clienți semnificativi).  
- COVID-19 
În data de 15 martie 2019, în România a fost declarată starea de urgență, ca urmare a declanșării pandemiei 
de COVID-19, lucru care a afectat în sens limitativ situația economica la nivel național.  
Societatea a luat toate măsurile necesare protejării angajaților, respectând recomandările autorităților locale 
competente. Ca atare, a fost redusa prezența personalului în locații la minimul necesar, adoptându-se pe cât 
posibil o politică de lucru adecvata circumstanțelor, astfel încât activitatea operațională să continue în condiții 
corespunzătoare. Activitatea societății nu a fost întreruptă, nici un angajat nu a fost in șomaj tehnic si nici nu 
a beneficiat de zile libere plătite pentru a îngriji copilul sub 12 ani. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Din punct de vedere operațional, în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2021 Societatea a înregistrat per total o 
creștere a cifrei de afaceri față de anul precedent iar cash-flow-ul net generat este de asemenea pozitiv. 
Având în vedere situația curentă, conducerea estimează ca dificultățile economice din perioada următoare 
nu vor afecta semnificativ derularea activității operaționale; în consecință, se respecta principiul continuității 
activității. 
 
 
 
 
BILLI GIACOMO,  
Presedinte Consiliu de Administratie                                                                                  Data: 27.08.2021 
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Raportare contabilă la data de 30.06.2021 întocmită de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind 
situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu 
modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.763/ 2021 şi care în exerciţiul financiar precedent au 
înregistrat o cifră de afaceri mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro. 
F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII 
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE 
F30 - DATE INFORMATIVE

Suma de control 100.000



SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII

- lei -
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5. Alte elemente de capitaluri proprii



CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
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Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 



F30 - pag. 3
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(din ct. 431+ din ct. 

436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 

4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 
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 Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii 
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- dividendele interimare repartizate 8)
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MINISTERUL FINANŢELOR

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

     

     
 
Index încărcare: 270780870 din 16.08.2021 
Aţi depus un formular tip S1027  cu numărul de înregistrare INTERNT-270780870-2021 din data de
16.08.2021 pentru perioada de raportare 6 2021 pentru CIF: 31672699.

 

Nu există erori de validare.

Digitally signed by Ministerul
Finantelor Publice
Date: 2021.08.16 10:11:53 EEST
Reason: Document MFP

Signature Not Verified



 

 

 

 
 
 
 

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE 
 
 
 
                   Prin prezenta, subsemnatul Billi Giacomo in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie 
al societatii ALIVE CAPITAL S.A., societate infointata si functionand conform legislatiei romane, inregistrata 
la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/6464/2013, Cod unic de inregistrare 
31672699, cu sediul social in Sector 1, Bucuresti, Calea Floreasca, nr. 194, FLOREASCA LAKE OFFICES, 
et. 3, Camera 1,  
 

 
DECLAR CA: 

 
 

- situatiile financiare semestriale au fost intocmite in conformitate cu standardele contabile aplicabile si 
ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului 
de profit si pierdere ale Societatii; 

- Raportul semestrial al Presedintelui Consiului de Administratie reprezinta in md corect si complet 
informatiile cu privire la societate. 

 
 
 
Data si semnata astazi, 27.08.2021 
 
 
 

 
 
 

ALIVE CAPITAL S.A. 
 
 
 
 

________________________________ 
Președinte al Consiliului de Administrație 

Billi Giacomo 
 

 


