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Potentialii investitori in companiile listate pe AeRO trebuie sa fie in cunostinta de cauza 
cu privire la faptul ca sistemul alternativ de tranzactionare este o piata pentru care exista 
tendinta sa se ataseze un risc investitional mai ridicat decat pentru companiile admise la 
tranzactionare pe o piata reglementata. 
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1. PERSOANE RESPONSABILE 
 
        Acest Document de Prezentare a societăţii comerciale Carmeco S.A. Constanta , 

in vederea listarii pe ATS in Sectiunea Instrumente Financiare listate pe ATS, 

categoria Actiuni din cadrul Sectorului Titluri de Capital, a fost realizat de către 

S.S.I.F. BT SECURITIES S.A., în calitate de Intermediar. S-au folosit informaţiile puse 

la dispoziţia sa de către Emitent – SOCIETATEA COMERCIALĂ Carmeco S.A. 

Constanta şi/sau a unor informaţii provenite din alte surse indicate în mod 

corespunzător. 

Persoanele responsabile de întocmirea a Documentului de Prezentare sunt 

aşadar Emitentul şi Intermediarul. Emitentul este societatea comercială Carmeco S.A. 

Constanta (denumit în continuare “Emitent”), persoană juridică română, înregistrată 

la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J13/610/1991, cod unic de înregistrare 

1861319, cu sediul social în localitatea Constanta, Soseaua Mangaliei, nr. 74 

reprezentată prin Bacale Gheorghe, în calitate de Presedinte Consiliu de 

Administratie – Director General. Intermediarul este S.S.I.F. BT SECURITIES S.A. 

(denumită în continuare “Intermediar”), societate de  servicii de investiţii financiare, 

cu sediul în Cluj-Napoca, str. 21 Decembrie 1989 nr.104, Judeţul Cluj, înregistrată la 

Oficiul Registrului Comerţului Cluj-Napoca sub nr. J12/3156/1994, cod unic de 

înregistrare RO 6838953 reprezentată prin Dl. Radu Claudiu Rosca în calitate de 

Presedinte Consiliu de Administratie. 

Atât Emitentul cât şi Intermediarul declară că informaţiile incluse în prezentul 

document de prezentare  sunt, după cunoştinţele lor, în conformitate cu realitatea şi 

nu conţin omisiuni de natură să afecteze semnificativ conţinutul acestuia. 

Emitentul declară că toate opiniile exprimate în acest Document de prezentare 

sunt rezultatul unei analize atente şi diligente şi sunt fundamentate pe ipoteze şi 

prezumţii de bună credinţă şi rezonabile. 

În baza cunoştinţelor sale, Emitentul confirmă că acest Document de 

prezentare conţine toate informaţiile importante cu privire la Emitent, la afacerile 

acestuia şi la acţiunile emise şi că toate aceste sunt reale şi corecte. De asemenea, 

Emitentul confirmă că informaţiile  prezentate nu sunt de natură a induce în eroare şi 
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că toate opiniile, previziunile şi intenţiile Emitentului incluse în prezentul Document 

de prezentare sunt exprimate cu bună credinţă. 

 

2. Prezentare Emitent 

Denumirea: SOCIETATEA COMERCIALĂ CARMECO S.A. CONSTANTA  

Domeniul de activitate : "Inchirierea spatiilor fara frig, rezultate din dezafectarea 

sectiilor,conserve, mezeluri,transare,sacrificari animale, uzina frig, precum si a unui 

tunel cu frig " 

Cod CAEN : 1011 

Codul fiscal: RO1861319 

Numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: J13/610/1991 

Adresa: Soseaua Mangaliei,nr.74, Constanta  

Date contact: Telefon: 0241.619.638; Fax : 0241.639.096 

Adresa de e-mail: carmerco1945@yahoo.com 

Pagina de internet:  -  

Numele persoanei de contact: Grasu Stelian   

Simbol de tranzactionare: CRMC 

Codul ISIN: ROCRMCACNOR9 

 
2.1. Scurt istoric al societatii 

       Societatea comerciala Carmeco S.A. Constanta, a luat fiinta la 18.02.1991, 

conform HG nr.1353/1990, prin transformarea Intreprinderii de industrializarea carnii 

Constanta, cu urmatorul obiect de activitate: achizitii de animale vii; industrializarea 

si comercializarea carnii si a produselor din carne; preparate din carne; prestatii de 

servicii catre terti (sacrificarea, transarea, depozitare in spatii frigoifice); 

comercializare prin reteaua de magazine proprii a produselor proprii ai a altor 

produse alimentare; fabricarea conservelor. 

         Prin contractul de vanzare –cumparare numarul 390/06.05.1996 dintre Fondul 

Proprietatea de Stat si Asociatia Salariatilor Carmeco Constanta (P.A.S. Carmeco) PAS 

Carmeco cumpara  51% din capitalul social al S.C. Carmeco S.A. actionaritul societatii 

devenind:  -   51% PAS Carmeco , 
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- 49 % Persoane fizice conform Legii 5/1995 actiuni care s-au 

tranzactionat pe Piata Rasdq. 

Avand in vedere situatia economica a societatii, a datoriilor curente si restante 

in decembrie 2000 S.C. Carmeco S.A. Constanta face o marire de capital prin 

emiterea de noi actiuni (10.378.093 actiuni a 0,10 Ron actiune) prin evaluarea 

terenurilor conform HG 983/1999 actiuni cumparate printr-un plasament privat de 

catre S.C. Metachim S.A. Constanta care devine principalul actionar al societatii. 

Capitalul social de 2.170.534 Ron (integral in natura) se divide in 21.705.343 actiuni 

nominative cu o valoare de 0,1 Ron pe actiune.  

             S.C. Metachim S.A. Constanta detinea un numar de 10.378,093 actiuni la acte 

0,1 Ron/actiune aferente unui capital social de 1.037.809 Ron, reprezetand 47,814%. 

PAS Carmeco Constanta detinea un numar de 5.776.900 actiuni a cate 0,1 Ron/actiune 

aferente unui capital social de 577.690 Ron reprezetand 26,6151% din capitalul social.  

             Actionarii persoane fizice conform Legi 55/1995 detineau un numar de 

5.550.350 actiuni a cate 0,1 Ron pe actiune aferente unui capital social de 555.035 

Ron reprezentand 25,571% din capitalul social, actiuni tranzactionate pe Piata 

Rasdaq.  

           Aceste modificari au fost autentificate sub numarul 429 din 16.02.2001 si 

inregistrate la Registrul Comertului sub numarul 50475 din 01.03.2001.  

          Cu toate eforturile facute datoriile curente si vechi au crescut in continuu in 

perioada 2001-2010. 

          Datorita uzurii fizice si morale inaintate a utilajelor existente ale sectiilor de 

productie, lipsa materiie prime animale vii, carne si costurile mari pentru inlocuirea si 

modernizarea sectiilor s-a hotarat inchiderea sectiei de sacrificare, materie, 

subproduse, transare si productia de mezeluri incepand cu luna septembrie 2004. 

Incepand cu anul 2005 societatea a functionat ca fabrica de conserve si producerea 

frigului (depozitarea la -25 grade). 

          Prin adresa 7097/12.08.2004 Autoritatile pentru valorificarea activelor Statului 

se certifica plata integrala actiunilor cumparate de PAS Carmeco prin contractul de 

vanzare cumparare de actiuni nr. 390/06.05.1996. 
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          In anul 2006 s-a intocmit un program de modernizere si restructurare a fabricii 

de conserve cu teme de finalizare 31.12.2009 in valoare de 1.500.000 Euro. Ca urmare 

nerealizarii programului din surse financiare Directia Veterinara Constanta a emis 

Ordonanta nr.41/08.10.2009 de incetarea activitatii. 

     Ca urmare a lansarii ofertei publice de preluare voluntara a S.C. Carmec S.A. 

Constanta de catre actionarul principal SC Metachim SA  Constanta  din 2009 structura 

actionarului devenind: 

      -  S.C. Metachim S.A. Constanta detine 11.543.699 actiuni, aferente uni capital 

social de 1.154.370 ron reprezentind 53,18% din capitaul social 

           -  PAS Carmeco detinea 5.776.900 actiuni aferente unui capital social de 

577.690 ron reprezentind  26,62% din capitalul social. 

       -  actionari persone fizice conform Legii55/1995 detine 4.384.744 actiuni 

aferente unui capital social de 438.474 ron reprezentind 20,20% din capitalul social , 

fiind actiuni care se tranzactionaeaza pe BVB – Piata Rasdaq. 

          In urma analizei veniturilor si a costurilor de la uzina de frig s-a hotarat oprirea 

uzinei de frig pe baza de amoniac si trecerea producerii frigului pe baza de freon 

incepind cu trimestrul IV 2010. 

          In decembrie 2010 avind in vedere situatia financiara a societatii , datorii 

curente si restante, si a incapacitatii de plata Consililul de Administratie in temeiul 

legiii nr.31/1990 articolul 192-(2) litera F, a introdus cererea pentru deschiderea 

insolventei societatii prin reorganizare cu un plan de reorganizare potrivit legii 

85/2006 privind procedura insolventei. 

          Prin incheierea 1100/COM/20.12.2010 prezentata la tribunalul Constanta sectia 

Comerciala s-a dispus deschiderea procedurii de insolventa a S.C. Carmeco S.A. 

Constanta prin reorganizarea societatii cu un plan de reorganizare potrivit legii 

85/2006. 

           In adunarea generala a actionarilor din 26.01.2011 s-a aprobat  ca planul de 

reorganizare a sociatatii sa fie intocmit si prezentat de catre administratorul special 

care va fi ales. Administratorul special ales in persoana donumlui Grasu Stelian care 

este si membru in Consiliul de Administratie a intocmit si depus in data de 23.01.2011 

la Tribunalul Constanta Sectia Comerciala  , Planul de reorganizare. 
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             Prin incheierea nr.211/21.05.2011 a Tribunalului Constanta sectia 2 Civila a 

fost confirmat planul de reorganzare a S.C. Carmeco S.A. Constanta. 

             Planul de reorganizare  se intinde pe o perioada de 4 ani, incepand cu data  

de 21.08.2012. Plata ratelor stabilite prin planul de reorganizare trimestriale s-au 

platit conform graficului. 

            In anul 2014 au fost respectate platile conform planului de reorganizare, 

aprobat conform graficului de plata: 21 februarie 2014, 21 mai 2014 si 21 septembrie 

2014. Datoriile planului de reorganizare catre firmele S.C. Metachim S.A, S.C. 

Sammarina Shipping&Trading S.R.L., S.C. Axipolis S.A. prevazute in graficul de plata 

ar putea  fi stinse prin transformarea datoriei in actiuni, prin marire de capital 

conform legislatiei in vigoare. Avand in vedere situatia financiara a societatii, pentru 

plata ratelor din ultimul an de reorganizare a caror suma se ridica la 1149.029 

Ron/trimestru (fara datoriile catre firmele din grup care vor fi transfornate in actiuni 

conform legislatiei in vigoare. Consiul de Administratie a hotarat scoaterea la vanzare 

a unor active din gestiune care nu mai sunt folosite din anul 2000 :  Centrul de 

achizitii Harsova, Centrul de achizitii Baneasa, Centrul de achizitii Negru Voda.   

           De asemenea administratorul special a propus prelugirea duratei de insolventei 

cu inca 1 an, propunere care a fost aprobata in Adunarea Generala Ordinara din data 

de 05.05.2014. Prin sentinta civila nr. 2389/15.09.2014 a Tribunalului Constanta 

sectia a doua Civila s-a aprobat prelungirea cu un an a planului de reorganizare. Prima 

rata a anului III a fost achitata in luna septembrie 2014, urmand a doua rota sa fie 

achitata la sfarsitul noiembrie 2014. 

           Conducerea societatii comerciale este asigurata de AGA si Consililul de 

Administratie. 

           Avand in vedere ca din 20.12.2010 a fost deschisa procedura de insolventa a 

fost ales administrator special domnul GRASU Stelian. 

           Acţiunile Emitentului sunt tranzacţionate începând cu data de  10.12.1996 pe 

Piaţa Rasdaq, la categoria III-R, având simbolul de tranzacţionare CRMC. Ultima 

tranzacţionare s-a înregistrat în data de 14.04.2014 la preţul de 0,10 lei, cu o 

capitalizare anticipată de 2.170.534,30 lei.  
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2.2. Descrierea activitatii 

        In prezent, Societatea comerciala Carmeco S.A. Constanta are ca activitate 

inchirierea spatiilor fara frig, rezulaltate din dezafectarea sectiilor conserve, 

mezeluri, transare, sacrificari animale, uzina de frig, precum si a unui tunel cu frig. 

 

2.3. Structura actuală a acţionariatului Emitentului 

       Capitalul social actual al societatii comerciale  Carmeco S.A. Constanta este de 

2.170.534 lei, fiind format din 21.705.343 acţiuni, cu o valoare nominală/acţiune de 

0,10 lei. 

       Structura acţionariatului la data de 31.12.2014 se prezintă conform tabelului 

urmãtor:  

Nume Număr acţiuni Procent (%) 

S.C. Metachim S.A. loc. Constanta , jud. 
Constanta  

11.543.699 53,1837 

Carmeco-PAS loc. Constanta, jud. Constanta 5.776.900 26,6151 

Alti actionari  4.384.744 20,2012 

TOTAL 21.705.343 100 

Sursa: Structura sintetica consolidata a detinatorilor de instrumente financiare  

 

2.4. Conducerea societatii 

        Conducerea societatii este asigurata de A.G.A si de Consiuliul de Administratie. 

 

a) Consiliul de administraţie al Emitenului este alcătuit din următorii membrii: 

 

Bacale Gheorghe  Presedinte  

Pavel Georgeta  Membru  

Grasu Stelian  Membru si administrator special  

 
   

1.    BACALE GHEORGHE   
            Este Presedintele Consiliului de Administratie si Director General. Are varsta 

de 58 de ani , este de profesie economist. Este absolvent al Academiei de Studii 

Economice "Planificare si Cibernetica Economica ". Din anul 1981 si pana in prezent 

este angajat al S.C. Carmeco S.A. Constanta  ( fosta Intreprinere de Industrializarea 
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Carnii Constanta) , iar din anul 1993 si pana in prezent detine functia de Director 

General. 

 

2. PAVEL GEORGETA  

            Este membru si administrator in cadrul societatii. Are varsta de 57 de ani, 

este de profesie economist. Absolvent a Academiei de Studii Economice. Din anul 

15.10.1979 pana in 01.11.1993 a fost sef serviciu la Societatea Comerciala Energia 

S.A. Constanta. Detine functia de Director de personal la S.C. Sammarima S.R.L. 

Constanta din data de 01.11.1993 si pana in prezent. Ocupa functia de Director 

general din 01.05.2003 si pana in prezent la S.C. Metachim S.A. Constanta.  

           Nu detine actiuni. 

3. GRASU STELIAN  

             Este membru si administrator special. Are varsta de 41 de ani, este de 

profestie economist. A absolvit Academia de Studii Economice. Detine functia de 

Director in cadrul societatii Sammarina  Shipping &Trading S.R.L Constanta din 

01.11.1997 si pana in prezent. Iar in cadrul societatii Carmeco este din anul 1997 pana 

si pana in prezent. 

          Detine un numar de 4.645.406  actiuni la  valoaarae de 0,1 ron / actiune in 

cadrul PAS Carmeco si un numar de 566 actiuni a 0,1 ron /actiune conform 

cerificatului de cationat legii 55/1955. 

 
  b) Conducerea executiva este asigurata de : 
 

Bacale Gheroghe  Director General 

Ruse Laura  Director Economic 

 
 

1. RUSE LAURA  
 

              Ocupa functia de Director economic (Expert contabil) . Are varsta de 40 de 

ani, este de profesie economist. A urmat Academia de Studii Economice Bucuresti, in 

perioada 1993-1998, specializarea Relatii Economice Internationale.  
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              Din 1998-2001 a ocupat postul de economist la S.C. Expert Sistem S.R.L..  In 

perioada 2001-2004 a detinut functia de economist la S.C. Maritime training Centre 

Television  S.A. Constanta , din 2004-2005 a ocupat functia de economist la Radet 

Constanta.   

                In perioada 2005-2006 a ocupat postul de sef serviciu contabilitate la Radet 

Constanta. Iar din 2007 si pana in prezent detine functia de Director economic la 

societatea comerciala Sammarina Port Agency S.R.L. si S.C. Carmeco S.A.  

 

2.5. Numarul angajatilor, gradul de pregatire si gradul de sindicalizare a acestora 

    Societatea comerciala Carmeco  S.A. Constanta, are un numar de 6 angajati, din 

care 5 cu studii superioare  si 1 angajat fara studii superioare. 

        Manipularea marfurilor se face pe baza de contract de colaborare cu firma 

specializata pentru furnizare forta de munca. 

 

2.6. Detalierea cifrei de afaceri pe segmente de activitate sau linii de business 

       La nivelul anului 2014 a realizat venituri din locatii si chirii in suma de 

263.416,24 Ron si venituri din lucrari executate si servicii prestate 192.025,30 Ron.  

 

2.7. Clienti principali / Contracte semnificative 

        Societatea Comerciala Carmeco S.A. are ca principali clienti : 

 BEST PROD SRL, TRABIANA 
 

         In prezent sunt in negociere cu Mega Image pentru inchiriere spatiu 2000 Mp. 
 

2.8. Principalii Indicatori tehnico-operationali  

        Societatea comerciala Carmeco S.A. Constanta  a realizat venituri din locatii si  

din inchirierii. 
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3. Informatii financiare 

        Situaţiile financiare ale S.C. Carmeco S.A. Constanta pentru anii încheiati la 31 

decembrie 2011, 2012 si 2013 au fost întocmite în conformitate cu Standardele 

Internaţionale de Raportare Financiarã, au fost auditate. 

Volumul ,structura si evolutia cifrei de afaceri  

 

Natura veniturilor 

Exercitiu financiar (Lei) 

2011 2012 2013 

Din activitatea de exploatare     

- Venituri  619.055 645.854 486.926 

- Cheltuieli  544.130 565.412 665.625 

- Profit (+) Pierdere 

(-) 

74.925 80.442 (178.699) 

Din activitatea financiara     

- Venituri  8.308 451 103 

- Cheltuieli 64.025 7.749 2.600 

- Profit (+) Pierdere 

(-) 

(55.717) (7.298) (2.497) 

Din activitatea extraordinara     

- Venituri                -              - - 

- Cheltuieli               -             - - 

- Profit (+) Pierdere 

(-) 

              -           - - 

Din activitatea totala     

-  Venturi  627.363 646.305 487.029 

- Cheltuieli  608.155 573.161 668.225 

- Impozit minim               -            - - 

- Profit (+) Pierdere 

(-) 

                  

19.208 

73.144 (181.196) 

Cifra de afacere  410.172 452.725 476.049 

Sursa : Raport anual 2011,2012,2013 
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        Analiza comparativa a veniturilor, cheltuielilor pe baza indicatorilor sintetici, 

ne conduc la urmatoarele concluzii: 

      Veniturile totale realizate in anul 2012, sunt mai mari fata de anul 2011, cu 

18.942 lei. Cheltuielile totale in anul 2012, sunt mai mici fata de 2011 cu 34.994 lei. 

Cifra de afaceri in anul 2012 este mai mare fata de anul 2011, cu 42.553 lei.  

        Rezultatul financiar per total este in profit de 73.144 lei, rezultatul influientat 

dupa cum urmeaza :  

1) Nefavorabil : -cheltuieli cu amortizarea – 57.049 lei 

    -impozit cladiri + terenuri  – 55.347 lei  

                                              Total         -  112.396 lei 

2) Favorabil : - trecerea pe venituri a facturilor prescrise de la S.C. Hidrocentrale 

Constanta in suma de 111.277,67 lei ca urmare a Hotararii Judecatoresti  

Profitul net de 73.144 lei a fost repartizat dupa cum urmeaza: 

- Rezerve legale 3.657 lei 

- Acoperirea pierderilor contabile 69.487 lei.           

         Veniturile totale realizate in anul 2013, sunt mai mici fata de anul 2012 cu 

158.928 lei, pentru ca in anul 2012 au fost casate si vandute la fier vechi multe 

mijloace fixe , in valoare de 71.851,33 lei si a fost trecuta pe venituri suma de 

111.397,67 lei reprezentand contravaloarea facturilor prescrise la debitorul S.C. 

Electrocentrale S.A., ca urmare a Hotararii Judecatoresti. In anul 2013 nu s-au mai 

inregistrat venituri din vanzari fier vechi. 

          Cheltuielile totale in anul 2013, sunt mai mari fata de 2012 in cifra absoluta de 

100.213 lei, pentru ca au fost reevaluate cladirile si implicit au crescut cheltuielile cu 

amortizarea cladirilor si cheltuielile cu impozitul pe cladiri. Cheltuieli cu amortizarea 

au crescut in cifra absoluta cu 100.863,90 lei. Cheltuielile cu impozitul pe cladiri au 

crescut cu 59.010 lei.  Cifra de afaceri este mai mica fata de anul 2012 cu 23.324 lei. 

          Rezultatul financiar per total este in  pierdere de 181.196 lei, rezultat influntat 

nefavorabil de : - cheltuieli cu amoritizarea  -  147.985 lei  

                           -impozit cladiri + terenuri  -  116.059 lei   

                           Total           -  264.044 lei     
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         In anul 2012, au fost achitate primele doua rate din planul de reorganizare, 

aprobat conform graficului de plata : 21 august 2012 si 21 noiembrie 2012.  

         In anul 2013 au fost achitate retele din planul de reorganizare conform 

graficului de plata la 21 februarie 2013,21 mai 2013, 21 august 2013 si 21 noiembrie 

2013.  

 

      Activul bilantier  

 

Denumirea 

Exercitiu financiar (Lei) 

2011 2012 2013 

Active imbolizate (A.I) 11.791.653 13.773.542 12.138.077 

Active circulante (A.C.) 465.049 431.254 407.252 

Cheltuieli inreg. in avans  7.754           0 0 

Active totale (A.T.) 12.264.456 14.204.796 12.545.329 

Cifra de afaceri (C.A.) 410.172 452.725 476.049 

Raportul dintre ( A.C./A.I.) 0,039 0,0313 0,030 

Nr. Rotatii activ ( C.A./A.T.) 0,033 0,0318 0,030 

Rata de imob ( A.I/A.T %) 96,145 96,96 96,75 

Capitalul social (C.S.) 2.170.534 2,170534 2.170.534 

Modul de utilizare a capitalului 

social (A.T./C.S.) 

5,65 6,5443 5,77 

Sursa : Raport anual 2011,2012,2013 

       Analizand activul bilantier in perioada 2011 -  2013 , se poate constata 

urmatoarele, activele imobilizate au crescut cu 16,80 % in 2012 anul precedent. Daca 

urmarim activele circulante se observa ca acestea au avut un trend descendent, in 

anul 2013 inregistrand o scadere cu  24.002 lei fata de anul anterior.  

       Totalul activelor au avut un trend oscilant pe perioada supusa analizei si 

constatam  ca au crescut cu in anul 2012 de 15,82% fata de anul precedent, iar in 

urmatorul an inregistreaza o scadere cu 1.659.467 lei. 

        Cifra de afaceri inregistreaza o crestere de la un an la altul, in anul 2013 a avut 

o crestere cu 5,15% fata de anul 2012, in anul 2012 a inregistrat cresterea ce mai 

considerabila pe perioada analizei cu 10,37% fata de anul 2011. 
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 Evolutia obligatiilor societatii 
 

 
         Categoria de obligatii 

Exercitiu financiar (Lei) 

2011 2012 2013 

Obligatii ce trebuie platite intr-o 
perioada de pana la un an  

5.835.447 39.976           60.771 

Obligatii ce trebuie platite intr-o 
perioada mai mare de un an  

                - 5.595.500 5.655.065 

Total obligatii 5.835.447 5.635.476 6.698.041 

Sursa : Raport anual 2011,2012,2013 

      Se constata faptul ca, obligatiile ce trebuie sa fie platite intr-o perioada mai 

scurta de un an au scazut semnificativ in anul 2012 cu 5.795.471 lei, in anul 2013 

urmand sa cresca de 52,01% fata de anul anterior.  

      Referindu-ne la obligatiile ce trebuie sa fie platite intr-o perioada mai mare de un 

an au o crestere in anul 2013 de 1,06 % fata de anul precedent. 

     Datoriile totale in anul 2013 sunt mai mari cu 1.062.565 lei fata de anul 2012. 

Datoriile in suma totala de 5.698.041 sunt constituite in principal din:  

- Funizori neachitati in valoare de                                  -  327.636 lei 

- Datorii cu personalul si asigurari sociale in valoare de   -  23.659 lei 

- Datorii fata de Bugetul de Stat in valoare de                 -  18.343 lei 

- Datorii fata de Bugetul Local in valoarea de                  -   328.657 lei 

- Alti creditori                                                               -  5.018.133  lei 

 

Situatia fluxurilor de trezorerie  
 

 
Denumirea 

Exercitiu financiar (Lei) 
2011 2012 2013 

Numerar din activitate     
Incasari 677.602 399.488 624.068 
Plati 677.602 509.818 637.812 
Numerar net din activitatea 
operationala  

(183) (110.951) (13.744) 

Numerar din activitatea de 
investitii 

   

Incasari                   0                0              0 
Plati                  0                0              0 
Numerar net din activitatea de 
investitii  

                 0                0              0 

Numerar din activitatea de    
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finantare 
Incasari                   0                0               0 
Plati                   0                0               0 
Numerar net din activitatea de 
finantare 

                  0                 0               0 

Cresterea (Descresterea neta de 
numerar si echivalentul de 
numerar) 

                 0 (110.330) (13.744) 

Numerar si echivalent de 
numerar la inceputul anului 

126.687 126.504 15.555 

Numerar si echivalent de 
numerar la sfarsitul perioadei, 
din care: 

126.504 16.174 1.811 

- Depozite                 0                   0                0 

Sursa : Raport anual 2011,2012,2013 

       Din tabelul de mai sus se observa faptul ca incasarile din numerarul din 

activitate a avut o scadere semnificativa in anul 2012 fata de 2011 cu 278.114 lei. Iar 

in anul 2013 acestea au crescut cu 56,21% fata de anul anterior.  

           Platile au scazut cu 167.784 lei in anul 2012 fata de 2011, iar in anul 2013 

acestea de 24,62% fata de anul anterior. 

           De asemenea, se observa o descrestere in numerar si echivalentul de numerar 

pe toata perioada.  

           Daca e sa ne raportam la numerar si echivalent de numerar la inceputul 

anului se constata descresterea de la un an la altul in anul 2013 inregistrand scaderea 

cea mai semnificativa cu 110.949 lei fata de anul precedent. 

          Se poate observa aceeasi scadere considerabila si daca  ne referim la numerar 

si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei , in anul 2012 fata de anul 2011 scade 

cu 110.330 lei , iar in anul 2013 fata de 2012 cu 14.363 lei. 

Evolutia capitalurilor proprii 

 

       Denumirea  

Exercitiu financiar (Lei) 

2011 2012 2013 

Capital social  2.170.534 2.170.534 2.170.534 

Diferenta din reevaluare + alte 
rezerve  

9.558.714 11.644.216 10.159.773 

Rezultatul reportat  (5.770.002) (5.809.395) (5.741.223) 

Rezultat. exerc financiar  (19.208) 69.487 (181.196) 

Capitaluri proprii - Total 5.978.454 8.074.842 6.407.888 

Sursa : Raport anual 2011,2012,2013 
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         Capitalul social al societatii pe cei 3 ani supusi analizei este de 2.170.534 Ron, 

caruia ii corespunde un numar de 21.705.343 actiuni nominative cu o valoare de 0,1 

lei / actiune si nu a suferit modificarii in acesti anii. 

           Putem observa faptul ca diferenta din reevaluare si alte rezerve au avut o 

tendinta de crestere de 21,81% in anul 2012 fata de anul precedent, iar anul 2013 

acestea au scazut cu 1.484.443 lei fata de anul 2012. 

            Rezultatul exercitiul financiar in anul 2012 este in crestere cu 50.279 lei fata 

de anul 2011. In anul 2013 a scazut cu 250.683 lei fata de anul anterior.  

           Capitalurile proprii sunt in crestere in anul 2012 cu 2.096.388 lei fata de anul 

precedent. Iar in anul 2013 acestea au scazut cu 1.666.954 lei fata de anul 2012.  

 

     Situatiile financiare intermediare aferente raportarii Semestriale si 

Trimestrului III , ai aniilor 2013, respectiv 2014, au fost intocmite in conformitate cu 

Standardele Internationale de Raportare Financiara, nu au fost auditate. 

 

Contul de profit si pierdere 

 
Natura veniturilor 

Exercitiu financiar (Lei) 

30.06.2013 30.06.2014 

Din activitatea de exploatare    

- Venituri 258.709 233.804 

- Cheltuieli 277.995 242.233 

- Profit (+) pierdere (-) (19286) (8.429) 

Din activitatea financiara    

- Venituri 39 0 

- Cheltuieli                       -  

- Profit (+) pierdere (-) 39 0 

Din activitatea extraordinara    

- Venituri                        -  

- Cheltuieli                        -  

- Profit (+) pierdere (-)                        -  
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Din activitatea totala   

- Venituri 258.748 233.804 

- Cheltuieli 277.995 242.233 

- Profit (+) pierdere (-) (19.247) (8.429) 

Cifra de afaceri 253.270 228.961 

 Sursa: Raport semestrial 30.06.2013 si 30.06.2014 

         Analiza comparativa a veniturilor ,cheltuielilor pe baza indicatorilor sintetici, 

conduc la urmoarele concluzii: 

- Veniturile totale realizate pe 6 luni in anul 2014, sunt mai mici fata de 

aceeasi perioada a anului cu 24.944 lei, iar costurile totale sunt mai mici 

cu 35.762 lei, ca urmare a scaderii cheltuielilor cu amortizari in suma de 

14.033 lei, datorita reevaluarii cladirilor de la 31.12.2013,fata de 76.603 

ron la 30.06.2013 din care 26.171 ron ded. fiscal.  

- Cifra de afaceri pe 6 luni in anul 2014, a fost mai mica cu 24.309 lei, 

fata de aceeasi perioada a anului 2013 

- La data de 30.06.2014, S.C. Carmeco S.A. Constanta inregistreaza 

pierdere de 8.429 lei.  

Rezultatele financiare au fost influentate negativ dupa cum urmeaza: Cheltuieli cu 

amortizarea in suma de 14.033 ron, cheltuieli cu reevaluare cladiri in suma de 15.000 

ron, cheltuieli cu S.C. Insol SPRL in suma de 5.661 ron. 

                             

Situatia fluxurilor de trezorerie  

 

Denumire 

Exercitiu financiar (Lei) 

30.06.2013 30.06.2014 

Numerar din activitate   

Incasari 324.855 336.849 

Plati  339.203 332.369 

Numerar net din activitatea 

operationala  

(14.354) 4.480 

Numerar din activitatea de investitii    
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Incasari   

Plati    

Numerar net din activitatea de investitii 0 0 

Numerar din activitatea de finantare    

Incasari   

Plati    

Numerar net din activitatea de 

finantare  

0 0 

Cresterea (descresterea neta de 

numerar ) 

(14.354)  

Numerar si echivalent de numerar la 

inceputul anului  

15.553 1.811 

Numerar si echivalent de numerar la 

sfarsitul perioadei, din care : 

1.199 6.291 

Depozite    

Sursa: Raport semestrial 30.06.2013 si 30.06.2014 

       Din analiza situatiei fluxurilor de trezoriei se constata faptul ca incasarile din 

numerar din activitate au crescut de 3,69 % fata de 30.06.2013, analizand platile, 

acestea au scazut cu 6.834 lei in anul 30.06.2014.  

       Numerarul si echivalentul de numerar la inceputul anului ,a scazut considerabil 

cu 13.742 lei in perioada 30.06.2014, iar la sfarsitul perioadei, numerarul si 

echivalentul de numerar a crescut cu  5.092 lei in primele 6 luni ale anului 2014 fata 

de aceasi perioada in 2013. 

    

   Control de profit si pierdere  

 

Natura veniturilor 

Exercitiu financiar (Lei) 

30.09.2013 30.09.2014 

Din activitatea de exploatare    

- Venituri 370.966 360.939 

- Cheltuieli 423.683 331.104 
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- Profit (+) pierdere (-) (52.717) 29.835 

Din activitatea financiara    

- Venituri 103 235 

- Cheltuieli 0 15.2011 

- Profit (+) pierdere (-) 103 (14.966) 

Din activitatea extraordinara    

- Venituri -  

- Cheltuieli -  

- Profit (+) pierdere (-) -  

Din activitatea totala    

- Venituri 371.069 361.174 

- Cheltuieli 423.683 346.305 

- Profit (+) pierdere (-) (52.614) 14.869 

Cifra de afacere  362.808 354.810 

Sursa: Raport trimestrul III, la perioada 30.09.2013 si 30.09.2014 

 

         Analiza comparativa a veniturilor, cheltuielilor pe baza indicatorilor sintetici ,  

conduc la urmatoarele concluzii: 

          Veniturile totale realizate pe 9 luni in anul 2014, sunt mai mici fata de aceeasi 

perioada a anului cu 9.895 lei , iar costurile totale mai mici cu 77.378 lei, ca urmare a 

scaderii cheltuielilor cu amortizari in suma de 14.033 lei, datorita reevaluarii 

cladirilor la 31.12.2013, fata de 76.603 ron la 30.06.2013 din care 26.171 ron ded. 

Fiscal.  

            Cifra de afaceri pe 9 luni in anul 2014, a fost mai mica cu 7.998 lei, fata de 

aceeasi perioada a anului 2013. La data de 30.09.2014 S.C. Carmeco S.A. Constanta 

inregistreaza un profit de 14.869 lei. 
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        Situatia fluxurilor de trezorerie  

 

Denumirea 

Exercitiu financiar (Lei) 

30.09.2013 30.09.2014 

Numerar din activitate   

Incasari 486.020 485.466 

Plati  501.056 473.838 

Numerar net din activitatea operationala  (15.036) 11.628 

Numerar din activitatea de investitii    

Incasari   

Plati    

Numerar net din activitatea de investitii  0 

Numerar din activitatea de finantare    

Incasari   

Plati    

Numerar net din activitatea de finantare   0 

Cresterea (descresterea neta de numerar )   

Numerar si echivalent de numerar la 

inceputul anului  

15.553 1.811 

Numerar si echivalent de numerar la 

sfarsitul perioadei, din care : 

517 13.439 

Depozite    

     Sursa: Raport trimestrul III,la perioada 30.09.2013 si 30.09.2014 

      Din analiza fluxurilor de trezorerie, incasarile din numerarul din activitate 

inregistreaza o scadere in primele noua luni ale 2014 cu 554 lei fata de aceeasi 

perioada din 2013.  

      Numerarul si echivalentul de numerar la inceputul anului este in scadere 

semnificativa cu 13.742 lei, iar daca e sa vorbim despre numerar si echivalent de 

numerar la sfarsitul perioadei se constata o crestere cu 12.922 lei in perioada 

30.09.2014 fata de 30.09.2013. 
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       Auditarea informaţiilor financiare anuale istorice 

      Situaţiile financiare ale Emitentului aferente anului 2011,2012 si 2013, au fost 

auditate. 

 

3.1. Politica si practica privind prognozele  

        Societatea comerciala  Carmeco S.A. Constanta v-a stabili o politica si practica 

privind prognozele, in concordanta cu Principiile de Guvernanta Corporativa pentru 

societatile listate pe AeRO. 

 

3.2. Politica si practica privind dividendele  

       In prezent societatea se afla in reorganizare judiciara si nu este in plan 

distribuirea de dividende. 

       In august 2016 societatea va finaliza planul de reorganizare si distribuire 

dividende. 

 

4. Plan de dezvoltare  

         In estimarea veniturilor si cheltuielilor pentru perioada 2015 - 2018 s-a plecat 

de la realizarile anului 2014, astfel : 

 

 

 

 

 

a) Pentru anul 2015 s-a luat in calcul cresterea veniturilor din chirii fata de  2014 

cu 5.000 Ron/luna, adica 60.000 Ron/ an.  

           De asemenea, s-a luat in calcul si cresterea veniturilor din prestari fata de 

2014 cu 1.000 Ron/luna, adica 12.000 Ron/ an.  

           Astfel in anul 2015 avem : - venituri din chirii – 325.500 Ron  

                               -venituri din prestari servicii – 212.000 Ron 

     b)  Pentrul anul 2016 s-a luat in calcul cresterea veniturilor din chirii fata de 2015 

cu 2.000    Ron/luna, adica 24.000 Ron/an . 

Total venituri (Lei) 463.401 Ron  

- Venit chirii  263.415 Ron  

- Venit prestari 

servicii  

199.986 Ron  
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          De asemenea, s-a luat in calcul cresterea venituriilor din prestari fata de anul 

2015 cu 500 Ron/luna,adica 6.000 Ron/an. 

          Astfel in anul 2016,avem: - venituri din chirii – 347.500 Ron  

                             -venituri din prestari servicii – 218.000 Ron      

         c) Pentrul anul 2017 s-a luat in calcul cresterea veniturilor din chirii fata de 

2016 cu 2.500 Ron/luna, adica 30.000 Ron/an . 

          De asemenea, s-a luat in calcul cresterea venituriilor din prestari fata de anul 

2016 cu 500 Ron/luna,adica 6.000 Ron/an. 

          Astfel in anul 2017,avem: - venituri din chirii – 377.500 Ron  

                             -venituri din prestari servicii – 224.000 Ron      

         d) Pentrul anul 2018 s-a luat in calcul cresterea veniturilor din chirii fata de 

2017 cu 1.500 Ron/luna, adica 18.000 Ron/an . 

          De asemenea, s-a luat in calcul cresterea venituriilor din prestari fata de anul 

2017 cu 500 Ron/luna,adica 6.000 Ron/an. 

          Astfel in anul 2018,avem: - venituri din chirii – 395.500 Ron  

                             -venituri din prestari servicii – 230.000 Ron      

        Sporirea veniturilor din chirii si servicii va fi realizata prin extinderea 

suprafetelor inchiriate ( in prezent suprafata inchiriata reprezinta cca 10% din 

intreaga suprafata care se preteaza la inchiriere) precum si a serviciilor aferente 

oferite (apa, curent,manipulari,etc). 

            La rubrica alte venituri din exploatare s-au avut in vedere:  

- 2015 – recuperarea despagubirilor platite la Soroli Cola Braila in valoare 

de 210.000 Ron (solutie definitiva instant) 

- 2016 – vanzarea activelor existente in Negru Voda, Baneasa si Harsova 

(fostele baze de receptie animale)  

Cheltuieli 

a) S-a estimat o crestere a cheltuielilor cu utilitatile in perioada 2015- 2018 

(crestere tarif si crestere suprafata inchiriata )de cca. 28 % fata de 2014. 

b) S-a estimat o crestere  a  cheltuielilor cu forta de munca in perioada 2015 – 

2018 cu 11%. 
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c) S-a luat in calcul plata impozitelor locale la zi in anul 2017 ( 395.526 Ron 

datorie inclusiv 2015 la care se adauga suma de 74.600 Ron pentru 2016) 

d) Cheltuieli cu amortizarea raman constante pe intreaga perioada  

e) Cheltuielile aferente planului de reorganizare sunt cele aprobate de instanta 

238.057 Ron in 2015 si 182.463 Ron in 2016 

f) La capitolul alte cheltuieli, acestea au fost mentinute constant in 2015. 

Incepand cu 2016 acestea au fost suplimentate cu 30.000 Ron si 40.000 Ron in 

2017. Aceste cheltuieli reprezinta reparatiile de intretinere a spatiilor 

inchiriate. 

 

5. . Factori de risc 
               Riscuri legate de mediul economic din România  

România -  piaţă emergentã 

România este o piaţă emergentã, deci potenţialii investitori în Acţiuni trebuie 

să aibã în vedere ca o astfel de piaţă prezintă un nivel mai ridicat de risc în 

comparaţie cu ţãrile mai dezvoltate. Principalele riscuri care ar putea duce la 

reducerea activitãţii economice în România pentru anul 2015 sunt legate de 

incertitudinile persistente de pe scena politicã care ar putea duce la creşterea 

costurilor de finanţare şi la încetarea investiţiilor.  

   Ţãrile în curs de dezvoltare, precum România, au nevoie de o ajustare a 

procesului legislativ, astfel încât să se asigure un cadru stabil pentru promovarea unui 

echilibru între interesele consumatorilor şi investitorilor. Procesul de asigurare a 

acestui cadru stabil se poate prelungi pe o perioadă lungă de timp, întrucât România 

poate trece printr-o serie de modificari bruşte şi neanticipate la nivel politic, juridic, 

social sau economic, inclusiv perioade de recesiune economicã, modificări importante 

sau amendamente legislative, creşteri ale ratei inflaţiei, instabilitate 

guvernamentalã, măsuri de austeritate luate de Guvern sau intervenţii ale Statului în 

zonele principale de infrastructurã (inclusiv, fără a se limita la, contribuţiile solicitate 

de Guvern).    
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Generalitati – Piete Emergente 

Economia din România este în prezent în tranziţie spre o economie de piaţă, iar 

mediul macro-economic este incã instabil. De aceea, piaţa din România implicã riscuri 

mai mari decât pieţele dezvoltate, incluzând riscuri politice şi legislative. Evenimente 

politice, economice, sociale sau evenimente de altã naturã din România sau din alte 

pieţe emergente pot avea un impact important asupra valorii pieţei şi lichidităţii 

Acţiunilor.  

Instabilitate politicã şi guvernamentalã în România 

Contextul politic din România este foarte volatil, marcat de disputele 

constante între organele executive, legislative şi juridice, care au un impact negativ 

asupra mediului de afaceri şi investiţii din România. În timp ce mediul politic 

românesc poate să parã relativ stabil în prezent, riscul de instabilitate, ca urmare a 

unei agravãri a situaţiei economice din România şi degradarea standardelor de viaţã 

ar trebui să fie luat în considerare. Astfel orice instabilitate ar putea fi în detrimentul 

contextului economic şi politic, mai ales pe termen scurt.  

Legislaţie 

Ca urmare a punerii în aplicare a legislatiei europene, legile românesti se 

modifică în mod continuu. Legile care reglementează societãţile, valorile mobiliare, 

concurenţa şi alte domenii continuã să fie modificate şi legi noi sunt adoptate pentru 

a se conforma cu legislaţia Uniunii Europene.   

Sistemele juridice şi de reglementare necesare pentru o funcţionare eficientă a 

pieţelor de capital sunt încă în curs de dezvoltare în România.  Protecţia legalã 

împotriva manipulãrii pieţei şi activitãţilor ilegale nu este pusã în aplicare în România 

într-o mãsurã la fel de mare şi eficientã precum în alte jurisdicţii mai dezvoltate.  

 

6. Informatii cu privire la oferte de valori mobiliare derulate in perioada de 

 12 luni anterioare listarii 

 Nu e cazul 

 

7. Planuri legate de operatiuni viitoare pe piata de capital 

             Dupa iesirea din insolventa societatea urmeaza sa atraga capitaluri pentru 
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dezvoltarea unui centru comercial si eventual al unui cartier de locuinte. Suprafata 

aferenta centrului comercial cca 42.000 Mp, suprafata aferenta cartier locuinte cca 

23.000 Mp. 

 

8.   Numele auditorilor 

             Situatiile financiare pentru anii financiari 2011,2012 si 2013 ale Societatii 

comerciale Carmeco S.A. Constanta au fost auditate de catre Cabinet individual de 

audit financiar  prin A.F. Raducea Ion  membru a Camerei Auditorilor Financiari din 

Romania cu autorizatia nr. 880. 

 

9. Societati afiliate si procentul de actiuni detinute  

          Nu e cazul  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Document de Prezentare a S.C. Carmeco S.A. Constanta 

 

26 

 

 

Anexe  

1. Actul constitutiv al socităţii 
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2. Sinteza rezultatelor financiare pentru ultimii 3 ani anual si ultimul 

semestrial, rapoartele semestriale nu au fost auditate. 

 

Denumire indicator 

 

Exercitiul finaciar (Lei) 

2011 2012 2013 S1 2013 S1 2014 

  Cifra de afaceri neta 410.172 452.725 476.049 253.271 228.961 

Cheltuieli din exploatare  544.130 565.412 665.625 277.996 230.833 

Rezultat operational  74.925 80.442 (178.699) (19.286) 2.736 

Rezultat financiar  (55.717) (7.298) (2.497) 39 (11.165) 

Rezultat brut 19.208 73.144 (181.196) (19.247) (8.429) 

Rezultat net 19.208 73.144 (181.196) (19.247) (8.429) 

Rezultat net pe actiune 

(Lei) 

0,0008 0,0033 (0,0083) (0,0008) (0,0003) 

Sursă: Raportul anual anii 2011,2012,2013 si raportul semestrial I 2013,2014 

 

3. Sinteza pozitiei financiare pentru ultimii 3 ani - anual si 

ultimul semestrial, rapoartele semestriale nu au fost auditate. 

(lei) 2011 2012 2013 30.06.2014 30.09.2014 

Elemente de activ       

Active imobilizate  11.745.094 13.773.417 12.138.077 12.124.012 12.141.172 

Active circulante  465.049 431.254 407.252 437.566 399.248 

Cheltuieli in avans       

Total activ  12.210.143 14.204.671 12.545.329 12.561.578 12.540.420 

Elemente de pasiv      

Capitaluri proprii 5.978.454 8.074.842 6.407.888 6.329.459 6.393.019 

Datorii, total din 

care:  

5.835.447 5.698.041 5.716.429 6.212.545 5.701.712 

- Sub 1 an  5.835.447 692.524 698.296 1.138.656  

- Peste 1 an   5.005.517 5.018.133 5.073.889  

Provizioane       

Venituri in avans 450.555  421.137 418.092 101 
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Total pasiv 12.264.456 13.772.883 12.545.454 12.960.096 12.094.832 

Sursă: Situaţii financiare anii 2011,2012,2013 si situatiile semestrul I  si trimistrul III  

2014    

 

4. Bugete pentru anul in curs , si pentru o perioada de 3 ani 

Denumire indicator 2015 2016 2017 2018 

A.Venituri     

- Venituri din chirii 323.500 347.500 377.500 395.500 

- Venituri din prestari 

servicii 

212.000 218.000 224.000 230.000 

- Alte venituri  210.000 250.000   

Total 745.500 815.500 601.500 625.500 

B.Cheltuieli      

- Cheltuieli cu utilitatile  93.600 110.000 115.000 120.000 

- Cheltuieli cu fota de munca  79.000 79.000 79.000 79.000 

- Impozite locale 238.815 235.526 74.600 82.100 

- Cheltuieli amortizare  26.500 26.500 26.500 26.500 

- Cheltuieli cf dosar 

insolventa  

238.057 182.463            -        - 

- Alte cheltuieli 51.800 81.800 91.800 52.000 

Total  727.772 715.289 386.900 359.600 

Profit  17.728 100.211 214.600 265.900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Document de Prezentare a S.C. Carmeco S.A. Constanta 

 

38 

 

 

5. Decizia organului statutar privind tranzactionarea pe AeRO   
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