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GLOSAR DE TERMENI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

B2B “Business-to-business” – Emitentului și societățile din cadrul 

Grupului care produc lucrări protetice realizează tranzacții 
comerciale cu alte persoane juridice, persoane fizice 

autorizate care, la rândul lor, facturează contravaloarea 
lucrărilor protetice pacienților acestora. 

Grupul Reprezintă Dr. Fischer Dental S.A. și societățile afiliate 

emitentului, existente la data de 31.12.2021: Dr. Fischer Digital 

Lab S.R.L. si Smart Dental Services  S.R.L.  

În cadrul prezentului document, se poate regăsi și sub forma: 

Grupul Dr. Fischer.  

Societățile din cadrul Grupului Dr. Fischer sunt producători de 

lucrări protetice (activitatea principală), exceptând societatea 

Smart Dental Services S.R.L. 

SDS Smart Dental Services S.R.L., societate afiliată și deținută 
integral de către Dr. Fischer Dental S.A. 

Societatea sau Compania sau Emitentul Dr. Fischer Dental S.A. 

Lei sau RON Moneda națională a României 

EUR Moneda oficială a statelor membre Zonei Euro 

USD Moneda oficială a Statelor Unite ale Americii 
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SCRISOARE DE LA DIRECTORUL GENERAL 
 

Dragi investitori,  

Sunt onorată de oportunitatea de a vă putea prezenta 
primele rezultate anuale ale Dr. Fischer Dental, în calitate de 
emitent listat pe piața AeRO a Bursei de Valori București. 
Dacă citiți acest document, fie sunteți deja acționar, fie ați 
putea deveni. Vă mulțumesc pentru încredere - celor care 
sunteți deja alături de noi și pentru interes - celor care luați 
în considerare acțiunile DENT. 

Anul 2021 a adus multe schimbări în viața companiei, prin pregătirea pentru listare, dar noi am continuat să 
lucrăm, în același ritm intens, la reconfirmarea statutului de lider pe piața serviciilor de tehnică dentară din 
România. Specialiștii de noștri de top, laboratorul cu tehnologie de ultimă generație și materialele pe care le 
folosesc tehnicieni dentari de pe cele mai dezvoltare piețe sunt atuurile noastre în care investim permanent. 

Rodul acestor eforturi se reflectă în rezultatele financiare ale companiei, între care veți remarca o creștere a 
cifrei de afaceri și a altor indicatori, care atestă faptul că am început să ne îndeplinim din angajamentele 
asumate prin Memorandumul de listare.  

Am promis că vom accelera creșterea, în urma atragerii de finanțare de investitori și am realizat un pas 
semnificativ în acest sens, prin deschiderea unui laborator în Düsseldorf, Germania, de unde putem oferi 
cabinetelor stomatologice germane, direct pe teritoriul lor, servicii şi lucrări protetice la o calitate foarte 
bună, la preţuri competitive şi cu livrare rapidă. În plus, vom avea acces mai facil la piețe din țări învecinate, 
precum Belgia, Țările de Jos și Franța. 

Până la finele acestui an, ponderea vânzărilor pe piețe externe din veniturile companiei va înregistra o 
creștere, ceea ce ne va asigura o poziție confortabilă, din punct de vedere financiar, pentru a aborda și alte 
proiecte de dezvoltare: consolidarea pe piața fragmentată a serviciilor de tehnică dentară din România și 
integrarea business-ului pe verticală.  

Ne propunem să ținem la curent investitorii cu evoluția companiei și să avem cât mai multe vești bune de 
transmis, care să sporească încrederea în noi, ca emitent provenind dintr-un sector de nișă, unde suntem 
lider național, dar avem obiectivul de a deveni un jucător relevant și la nivel european. 

Vă mulțumesc și vă doresc investiții inspirate! 

 

Fondator, Președinte al Consiliului de Administrație și Director General, 

Dr. Antoaneta Fischer 

Dr. Fischer Dental S.A. 
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1. ANALIZA ACTIVITĂȚII EMITENTULUI ȘI A GRUPULUI DR. FISCHER 

1.1. Scurt istoric al Grupului Dr. Fischer 

Societatea Dr. Fischer Dental S.R.L. a fost înființată în București, în anul 2014. Laboratorul de tehnică dentară 
propriu-zis a fost înființat în anul 1995 de către dr. Antoaneta Fischer și dr. Peter Paul Fischer, o familie de 
medici stomatologi care avea, la data înființării acestuia, o vastă experiență bazată pe munca desfășurată în 
Berlin și Düsseldorf, care a început din anul 1987. De la înființare, principalul obiect de activitate al Companiei 
a constat în producția de lucrări protetice dentare, precum coroane dentare, punți dentare, proteze dentare, 
aparate ortodontice, fațete dentare ș.a.m.d. care, de-a lungul timpului, au fost livrate atât pe piața națională 
de tehnică dentară, cât și pe piețele din străinătate, din Europa, America de Nord și Orientul Mijlociu. În 
toamna anului 2021, s-a decis transformarea Companiei în societate pe acțiuni, devenind Dr. Fischer Dental 
S.A. 

Laboratorul a trecut prin mai multe etape de extindere, pornind de la o echipă mică și tânără. Fiecare etapă 
de schimbare s-a caracterizat prin schimbarea sediului social și, implicit, a punctului de lucru, dar mai ales 
prin extinderea spațiului de producție, a numărului de angajați și a capacității de producție. 

În anul 2013, a fost înființată societatea Smart Dental Services SRL (SDS), care deține, cu titlu de chiriaș, 
punctul de lucru actual (care este și sediul social) al Grupului, în care acesta și-a mutat activitatea în anul 
2014. Totodată, SDS deține cea mai mare parte dintre activele, mijloacele fixe și echipamentele de producție 
din cadrul Grupului. În prezent, Societatea deține integral pachetul de părți sociale ale SDS.  

Anul 2014 a însemnat, totodată, o schimbare a modelului de activitate al Societații, atunci când conducerea 
a decis creditarea Companiei și reinvestirea profiturilor, continuând investiția în tehnologia CAD-CAM 
(Computer Aided Design - Computer Aided Manufacturing), care a început în anul 2006. Astfel, au fost 
achiziționate echipamente tehnologice specifice producției digitale și, în egală masură, active și mijoace fixe 
moderne, destinate tehnicii dentare clasice. De asemenea, începând cu anul 2014, Societatea a inițiat 
dezvoltarea propriului software ERP (Enterprise Resource Planning), pentru a putea monitoriza de la început 
și până la final etapele fiecarei lucrări în parte. 

În anul 2018, a fost înființată societatea Dr. Fischer Digital Lab S.R.L., cu scopul de a putea deservi mai bine 
clienții care lucrează folosind cu precădere mijloacele stomatologiei digitale (însă nu exclusiv digitale). Dr. 
Fischer Digital Lab își desfășoară activitatea la același punct de lucru precum Dr. Fischer Dental. În prezent, 
Emitentul deține un procent de 100% din părțile sociale ale Dr. Fischer Digital Lab. 

Prin digitalizarea Grupului Dr. Fischer, capacitatea totală de producție s-a majorat cu până la 100%, pe 
anumite segmente. Grupul și-a extins capacitatea de producție prin trecerea progresivă de la producția 100% 
“analog”/”manufacturieră” la o producție cu un puternic factor de digitalizare și automatizare. 

În anul 2020, instituirea stării de urgență pe teritoriul României, în contextul pandemiei de COVID-19, a dus 
la închiderea tuturor cabinetelor stomatologice din țară, afectând piața internă de tehnică dentară. Timp de 
două luni și jumătate, Grupul Dr. Fischer și-a suspendat activitatea aproape complet, deservind cabinetele 
din Europa, precum cele din Germania, Suedia sau Italia, unde guvernele au instituit obligația legală a 
cabinetelor stomatologice de a funcționa și a fi deschise minim 4 ore pe zi. În plus, Grupul a lucrat la o 
capacitate extrem de redusă pentru a deservi clienții care au continuat să trimită amprente și în acea 
perioadă. 

La începutul anului 2021, Emitentul a dobândit participațiile integrale în societățile afiliate, Dr. Fischer Digital 
Lab SRL si SDS SRL. În decembrie 2021, managementul Grupului a inițiat procedura de înființare a societății 
afiliate Emitentului, Dr. Fischer Dental GmbH, conform planului de dezvoltare al Grupului. Societatea Dr. 
Fischer Dental GmbH operează punctul de lucru al Grupului, deschis recent, în Germania. 

În ultimii 3 ani, conducerea Grupului a mizat pe promovarea anumitor tipuri de produse invoatoare care au 
adus valoare adăugată, precum coroanele de Zirkoniu monolit/multi-layer, în detrimentul altor tipuri de 
produse clasice, precum coroane metalo-compozit sau coroane metalo-ceramică. Totuși, conducerea 
Grupului preconizează o tranziție lentă și de durată a pieței către aceste tipuri de produse, până când cei mai 
mulți medici stomatologi vor recunoaște avantajele și îmbunătățirile aduse pacienților lor prin folosirea 
coroanelor și punților de Zirkoniu monolit/multi-layer. 
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În anii anteriori, Grupul Dr. Fischer a obținut mai multe certificări la nivel internațional, inclusiv: 

 

 

 

1.2. Descrierea activității Grupului Dr. Fischer 

Dr. Fischer este un laborator de tehnică dentară, lider de piață la nivel local și național. Laboratorul de tehnică 

dentară este parte a triadei indisolubile: pacient – medic stomatolog – laborator, fără de care actul medical 

stomatologic nu poate fi îndeplinit.  

Grupul Dr. Fischer – prin Emitent, Dr. Fischer Digital Lab și, începând cu exercițiul financiar 2022, Dr. Fischer 
Dental GmbH – realizează toate tipurile de lucrări dentare, precum: coroane dentare, punți dentare, proteze 
dentare, aparate ortodontice, fațete dentare ș.a.m.d.  

Fiecare lucrare realizată de Grupul Dr. Fischer este de tipul custom-made, acestea fiind executate pentru a 
satisface particularitățile fiecărui pacient în parte. Grupul nu prestează niciun serviciu direct către 
consumatorul final (pacientul), ci doar un serviciu de tip „Business to Business” (B2B). Clienții Grupului sunt 
cabinetele stomatologice și alte laboratoare de tehnică dentară, indiferent de formele acestora de 
funcționare (clinici dentare, cabinete individuale, cabinete asociate, persoane fizice independente etc.). 
Grupul Dr. Fischer are peste 8 milioane de elemente protetice confecționate de-a lungul timpului și livrate 
către clienții din România – cea mai mare piață de desfacere –, Germania, Elveția, Italia, Belgia, Canada, Israel, 
Irlanda, Țările de Jos, Suedia sau Franța. 

Misiunea Grupului Dr. Fischer constă în aceea de a fi partenerul ideal pentru un medic stomatolog în 
realizarea, împreună cu acesta, a celui mai bun plan de tratament protetic posibil și realizabil pentru pacient. 
Grupul are ca angajați numeroși tehnicieni dentari, cu peste 20 ani de experiență în domeniu, marea 
majoritate formați ca profesioniști în laboratorul Dr. Fischer, în cei peste 25 de ani de activitate ai săi. 
Angajații Grupului sunt capabili să ofere, la cerere, consultanță medicului stomatolog în alegerea tipului de 
lucrare potrivit pentru fiecare pacient în parte. Personalul Grupului este renumit atât la nivel local, cât și la 
nivel internațional, pentru calitatea profesională desăvârșită și experiența în rezolvarea celor mai complexe 
planuri de tratament protetice, capabile să ajute, la cerere, cabinetele stomatologice în găsirea soluțiilor 
ideale pentru pacienți. 
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Grupul a dezvoltat o infrastructură digitală și, ulterior, a înființat societatea Dr. Fischer Digital Lab, întrucât 
conducerea înțelege domeniul tehnicii dentare digitale ca pe un domeniu absolut individual, cu un potențial 
mare de dezvoltare în viitorul apropiat, urmărind, de asemenea, să satisfacă mai bine nevoile clienților care 
doresc un protocol de tratament bazat pe tehnologia CAD/CAM. Pentru a performa în domeniul digital, care 
va caracteriza în măsură tot mai mare procesul de producție din viitor al Grupul Dr. Fischer, se urmărește 
educația în permanență a angajaților, update-uri ale software-urilor folosite și o întreținere excelentă a 
aparaturii și mașinilor, precum și investiția în alte noi aparaturi, asigurând tehnologie de ultimă generație. 

Pe lângă aparatura necesară realizării de lucrări protetice prin mijloace digitale, Grupul dispune inclusiv de 
scannere intra-orale, oferind și posibilitatea utilizării unui scaun stomatologic, în laborator, pentru clienții 
Grupului și pacienții acestora, în vederea obținerii unei amprente dentare digitale – care reprezintă o 
procedură mai rapida și comodă pentru beneficiarul final al lucrării protetice, în comparație cu mijlocul clasic 
de realizare al amprentei dentare.    

Laboratorul Grupului Dr. Fischer este localizat în București, iar punctul de lucru recent înființat în Germania 
este situat în centrul orașului Düsseldorf, capitala landului Nordrhein-Westfalen, fiind aflată în proximitatea 
altor piețe de interes pentru Companie, precum Țările de Jos, Belgia și Franța. Rezultatele financiare ale 
activității desfășurate de Dr. Fischer Dental GmbH vor afecta situațiile financiare ale Grupului Dr. Fischer 
Dental începând cu anul curent. Punctul de lucru din Germania are dotări ultramoderne și va presta toate 
tipurile de lucrări protetice. O bună parte dintre comenzile primite la noul punct de lucru vor fi redirecționate 
către laboratorul din București. Deschiderea punctului de lucru în Germania s-a realizat în vederea extinderii 
vânzărilor pe cea mai mare piață a serviciilor dentare din Europa.  

Societatea SDS S.R.L. nu produce lucrări protetice și nu prestează servicii de tehnică dentară. Această 
societate subînchiriază spațiul locativ de cca. 1,400 mp, în care este amplasat laboratorul Dr. Fischer, dar și 
activele, mijloacele fixe și echipamentele de producție pe care le deține în patrimoniu (reprezentând 
majoritatea activelor de acest tip deținute de Grup)  către celelalte societăți din Grup, respectiv Dr. Fischer 
Dental S.A. și Dr. Fischer Digital Lab S.R.L., precum și către alte companii terțe care doresc să utilizeze o parte 
dintre echipamentele de producție. 

De asemenea, SDS S.R.L. subînchiriază către terți sălile de conferințe din dotarea spațiului închiriat (imobilul 
în care este localizat laboratorul), sălile de workshop, sala de curs tehnic amenajată special pentru cursurile 
practice. SDS deține toată infrastructura tehnică necesară susținerii de cursuri educaționale și de formare, 
atat pentru medicii stomatologi, cât și pentru tehnicienii dentari. Această activitate este însă secundară 
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pentru Grupul Dr. Fischer, veniturile generate fiind nesemnificative, raportându-le la cifra de afaceri totală 
consolidată. 

1.3. Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a Emitentului, a 

filialelor sale sau a societăților controlate, în timpul exercițiului financiar 

În luna august 2021, Dr. Fischer Dental a dobândit restul participațiilor până la 100%, atât în cadrul Dr. Fischer 
Digital Lab, cât și în cadrul Smart Dental Services S.R.L. Societățile Dr. Fischer Digital Lab și SDS au fost 
înființate în România.  

În decembrie 2021, conducerea Grupului a inițiat demersurile pentru înființarea subsidiarei Dr. Fischer Dental 
GmbH, deținută în proporție de 100% de Dr. Fischer Dental S.A. În luna februarie 2022, Emitentul a anunțat 
finalizarea procedurii de înființare a societății Dr. Fischer Dental GmbH, aceasta având sediul social în 
Düsseldorf, Germania.  

 

 

* Figura de mai sus reprezintă structura Grupului Dr. Fischer, la 31.12.2021, dată la care societatea subsidiară 
Dr. Fischer Dental GmbH era în curs de înființare. Valoarea procentuală din paranteză reprezintă procentul 
de deținere al Dr. Fischer Dental S.A. în capitalul social al entităților afiliate. 

1.4. Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active 

În data de 22 octombrie 2020, Emitentul a depus un proiect pentru Grant Capital de Lucru – Măsura 2, proiect 

cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate. În data 

de 23 iulie 2021, a fost semnat contractul de finanțare nr. M2-14237 dintre Agenția pentru IMM, Atragere 

de Investiții și Promovarea Exportului București și Dr. Fischer Dental, pentru suma de grant de 725,925 lei și 

cofinanțare de 108,888.75 lei.  

Începând cu data de 31 august 2021, a început implementarea efectivă a proiectului. Bugetul total alocat - 

de 834,813.74 lei - a fost cheltuit integral pentru achiziția de mașini de frezat, cuptoare de sinterizat zirkoniu, 

echipamente desktop PC și laptopuri noi, materii prime (discuri de Zirkoniu Single Layer și Multi Layers), 

licențe pentru producția specializată, echipamente de protecție împotriva îmbolnăvirii cu COVID-19 (măști, 

dezinfectanți, mănuși), respectiv echipamente auxiliare IT (firewall, switch, router, rack etc). 

Pe data de 26 februarie 2022, Dr. Fischer Dental a finalizat procedurile de achiziție conform proiectului și a 

finalizat integral procedura de raportare către autoritățile competente. Se estimează că rezultatele 

implementării acestui proiect se vor vedea începând cu anul curent, prin reducerea costului cu materiile 

prime și materiale consumabile și prin faptul că, în ipoteza creșterii gradului de încărcare al angajaților, 

aceștia vor fi degrevați de sarcinile suplimentare prin folosirea noilor echipamente tehnologice de producție. 

Dr. Fischer Dental S.A.

Dr. Fischer Digital Lab 
S.R.L. (100%)

Smart Dental Services 
(SDS) S.R.L. (100%)

Dr. Fischer Dental GmbH 
(100%)

*înființată în februarie 2022
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1.5. Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității individuale și 
consolidate ale Societății 

Performanța financiară consolidată 

În luna august 2021, Dr. Fischer Dental a dobândit integral părțile sociale ale societăților afiliate SDS și Dr. 

Fischer Digital Lab SRL. În consecință, situațiile consolidate care au fost auditate corespund perioadei august-

decembrie 2021. Detalii privind notele explicative la situațiile consolidate și auditate sunt detaliate în notele 

situațiilor financiare consolidate.  

În această secțiune, sunt prezentate evoluțiile situațiilor consolidate neauditate, întocmite pentru perioada 

ianuarie – decembrie 2021.  

Grupul Dr. Fischer a realizat o cifră de afaceri preliminară de 10.6 mil. lei (+14.7% vs. 2020). Creșterea 

numărului total de comenzi, în contextul reluării activității economice până la un nivel apropiat de cel pre-

pandemic, au susținut creșterea cifrei de afaceri. Veniturile din exploatare consolidate s-au majorat până la 

10.7 mil. lei (+8.2% vs. 2020).  

Cheltuielile de exploatare consolidate au crescut mai mult decât veniturile operaționale consolidate, 

totalizând aprox. 9.2 mil. lei (+24.4% vs. 2020). Principalele categorii de cheltuieli care s-au majorat au fost, 

printre altele, cheltuielile privind materiile prime și materialele consumabile, în sumă de 1.9 mil. lei (+32.0% 

vs. 2020). O parte dintre aceste cheltuieli au fost finanțate cu ajutorul subvențiilor de exploatare contractate 

în cursul anului trecut. Alte cheltuieli de exploatare au crescut până la 2.6 mil. lei (+28.5% vs. 2020). Aceasta 

dinamică a fost determinată inclusiv de majorarea cheltuielilor privind serviciile prestate de terți – incluzând 

și o parte dintre cheltuielile ocazionate de derularea plasamentului privat, care au fost facturate către 

Emitent.  

Întrucât cheltuielile de exploatare au crescut mai mult decât veniturile din exploatare consolidate, rezultatul 

din exploatare al Grupului a fost de 1.5 mil. lei (-39.1% vs. 2020). Rezultatul financiar a avut o valoare negativă 

de 50.8 mii lei, de 4.5 ori mai mare decât pierderea financiară din anul 2020. Rezultatul brut consolidat a fost 

de aproape 1.5 mil. lei (-40.9% vs. 2020), iar rezultatul net consolidat a fost de aproape 1.4 mil. lei (-40.5% 

vs. 2020). Astfel, marja netă de profit a fost de 13.2%.  

Performanța financiară individuală 

La 31 decembrie 2021, cifra de afaceri realizată de Societate a fost de 7 mil. lei (+11.5% vs. 2020). Dr. Fischer 

Dental a înregistrat cheltuieli operaționale individuale de 7 mil. lei (înainte de consolidare), cu 25.6% mai 

mari față de nivelul raportat în anul 2020.  

Societatea a înregistrat un profit operațional de 163.5 mii lei (-87.1% vs. 2020), fiind afectat semnificativ de 

majorarea cheltuielilor operaționale. Valoarea cheltuielilor cu salariile realizate în anul 2021 a fost de 

aproape 2.67 mil. lei, reprezentând 37.8% din cifra de afaceri realizată. Contribuția Societății la asigurările 

sociale de stat și alte fonduri s-a ridicat în anul 2021 la suma de 55 mii lei (0.78% din cifra de afaceri). 

Cheltuiala anuală medie pe salariat a fost de 53,342 lei.   

Emitentul nu a realizat tranzacții, respectiv nu are relații comerciale (datorii, creanțe sau altele) cu societatea-

fiică Dr. Fischer Digital Lab S.R.L. Rezultatul financiar a fost în sumă de 20.3 mii lei (-52.8% vs. 2020). Profitul 

brut realizat a fost de 183.8 mii lei (-86% vs. 2020), iar profitul net a fost în sumă de 130.3 mii lei (-88.8% vs. 

2020). 

Poziția financiară consolidată 

Active circulante 

La finalul anului trecut, activele circulante consolidate erau în valoare de 8.5 mil. lei, în creștere de aproape 

2.4 ori față de nivelul raportat la finalul anului 2020. Valoarea investițiilor pe termen scurt a fost de aproape 
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4.9 mil. lei, reprezentând sume atrase de Dr. Fischer Dental S.A. și plasate în depozite bancare, în vederea 

atenuării efectelor inflaționiste asupra capitalului, înainte de începerea utilizării acestuia în vederea finanțării 
obiectivelor strategice ale Societății și a capitalului de lucru. Valoarea disponibilităților din casa și conturile la 

bănci a fost de 1.5 mil. lei (+5.8% vs. 2020). La finalul anului trecut, stocurile valorau 643.5 mii lei, cu 57.0% 

mai mult față de sfârșitul anului 2020, întrucat Grupul a achiziționat mai multe stocuri, inclusiv în baza 

sumelor atrase de Emitent din proiectul Grant Capital de Lucru – Măsura 2, cu cofinanțare europeană. 

Active imobilizate 

Activele imobilizate consolidate au avut o valoare de 1.5 mil. lei (+1.7% vs. 2020). Valoarea imobilizărilor 

corporale a scăzut la 1.3 mil. lei (-3.5% vs. 2020), iar valoarea imobilizărilor necorporale s-a majorat până la 

129.8 mii lei, de 2.2 ori peste nivelul raportat la 31 decembrie 2020. 

Datorii și venituri în avans 

Datoriile Grupului Dr. Fischer au fost în valoare de 2.3 mil. RON (+80.6% vs. 2020). Dintre acestea, aprox. 

85.2% reprezentau datorii curente, restul fiind datorii pe termen lung. Dintre datoriile curente, majoritatea 

reprezentau datorii comerciale. 

Gradul de îndatorare (calculat ca raportul dintre datorii totale - excluzând veniturile în avans și provizioanele 

- și active totale) a fost de 23.2% (-1.9 p.p. vs. 2020). 

Veniturile în avans au crescut semnificativ față de nivelul raportat la 31 decembrie 2020, totalizând 621.5 mii 

lei. Creșterea veniturilor în avans reflectă înregistrarea părții nerambursabile a grantului contractat de 

Emitent în toamna anului 2021. Lunar, din soldul veniturilor în avans, s-a debitat contravaloarea bunurilor 

achiziționate în baza acestor fonduri.   

La 31.12.2021, Grupul înregistra un provizion totale în sumă de aproape 126.9 mii lei, fiind constituite în 

legătură cu concedii neefectuate. 

Capitaluri proprii 

Capitalurile proprii ale Grupului au fost de aproape 7 mil. lei, o valoare cu  81.2% mai mare față de capitalurile 

proprii (activul net) consolidate raportate la 31 decembrie 2021. Majorarea capitalului social a Emitentului, 

în urma încheierii plasamentului privat, în noiembrie 2021, a avut drept consecințe înregistrarea unor prime 

de emisiune de aproape 5 mil. lei.  

Poziția financiară individuală 

Stocurile deținute de Companie au fost în sumă de 560.3 mii lei (+95.9% vs. 2020), contribuind la creșterea 

de 1.12 ori a activelor circulante la 31 decembrie 2021 față de 31 decembrie 2020. Valoarea totală a activelor 

circulante a fost de 8.5 mil. lei. Înainte de consolidare, disponibilitățile Emitentului au fost de 785.2 mii lei (-

21.4%). Pentru a atenua impactul inflației asupra puterii de cumpărare a sumelor atrase în urma 

plasamentului privat, până la momentul utilizării fondurilor în vederea înființării și dotării noului punct de 

lucru din străinătate (ce a avut loc la începutul anului curent), precum și în vederea finanțării celorlalte 

obiective de dezvoltare, Societatea a plasat, la sfârșitul anului 2021, aproape 4.9 mil. lei în depozite bancare 

pe termen scurt.  Activele imobilizate totale ale Societății valorau 577 mii lei, de aproape 6 ori peste nivelul 

raportat în anul 2020. Creșterea s-a datorat, în mare parte, debitării poziției imobilizărilor corporale cu 

valoarea echipamentelor și a aparaturilor de laborator achiziționate în baza granturilor nerambursabile. 

La 31 decembrie 2021, datoriile Dr. Fischer Dental reprezentau doar datorii curente, în sumă de 1.8 mil. lei, 

de 3.2 ori mai mult față de datoriile curente raportate la 31 decembrie 2020. Totodată, în cursul exercițiului 
financiar precedent, Societatea a înregistrat provizioane pentru concedii neefectuate, în sumă de aproape 

90.3 mii lei. Capitalurile proprii individuale, au fost în sumă de cca. 6.5 mil. lei (+84.5% vs. 2020). 
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Exporturi 

Din punct de vedere al provenienței geografice, vânzările din activitatea principală a Grupului Dr. Fischer, în 
ultimii doi ani, sunt:  

Categorie vânzări 
Vânzări totale (sume în lei) 

2020 2021 

Interne 6,808,587 7,104,922 

Externe 2,402,644 3,460,470 

Total 9,211,231 10,565,391 

Reprezentând vânzările ca ponderi în vânzările totale ale Grupului, situația este după cum urmează: 

Categorie vânzări 2020 2021 

Interne 73.9% 67.2% 

Externe 26.1% 32.8% 

Total 100.0% 100.0% 

În ultimii ani, ponderea vânzărilor către export în total vânzări a crescut, ajungând până la 32.8%, în anul 
2021. Anul trecut, vânzările la export s-au majorat, atât în termeni absoluți, crescând la aproape 3.5 mil. lei 
(+44% vs. 2020), cât și ca pondere în vânzările totale.  

Cota de piață deținută 

Grupul Dr. Fischer cuprinde printre puținele societăți care activează pe o piață de nișă, anume aceea a 

laboratoarelor de tehnică dentară. Grupul recunoaște un număr maxim aproximativ de 270 de concurenți 
care activează în domeniul laboratoarelor de tehnică dentară. Grupul nu recunoaște drept societăți 
concurente stricto sensu acele societăți care au același cod CAEN cu cel al Societății (3250), dar care au alte 

ramuri de producție (bisturiuri, pense etc.) sau acele societăți care sunt specializate pe un singur tip de 

produs sau serviciu care se regăsește în portofoliul Grupului Dr. Fischer.  

Piața serviciilor stomatologice din România este puternic fragmentată și, la rândul ei, piața laboratoarelor de 

tehnică dentară (o nișă a celei dintâi) împrumută aceleași particularități. Astfel, determinarea unei cote de 

piață la nivel național este un calcul dificil, al cărui rezultat ar putea să nu reflecte imaginea fidelă a poziției 
pe piața autohtonă a Grupului Dr. Fischer. 

În anul 2020, datele oferite de Confidas au oferit încredere Grupului că este lider de piață la nivel național, 
întrucât cifrele de afaceri totale ale societăților concurente erau mai mici decât veniturile consolidate, 

realizate doar pe piața națională, ale Emitentului și Dr. Fischer Digital Lab S.R.L. 

Conducerea Grupului nu dispune de datele necesare privind vânzările concurenților din anul 2021, dar 

anticipează că își va menține poziția de lider național pentru anul 2021.  

Indicatori economico-financiari – nivel consolidat (calcule în baza situațiilor neauditate) 

Indicatori economico-financiari  

- nivel consolidat 
2020 2021 

EBITDA 3,066,407 2,569,924 
Marja EBITDA (%)  33.3% 24.3% 
Acoperirea cheltuielilor cu dobânzile prin EBITDA 1,048.3x 71.7x 
Gradul de îndatorare totală 25.2% 23.2% 
Marja netă de profit 25.4% 13.2% 
Lichiditatea curentă 3.8 4.3 
Lichiditatea rapidă (Test Acid) 3.3 4.0 

- EBITDA = Profit net + Cheltuiala cu impozitul pe profit și impozitul pe venit (al societăților afiliate Dr. Fischer Dental)  + Cheltuieli cu 

dobânzile + Alte cheltuieli financiare + Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea (Cheltuieli nemonetare) 

-Marja EBITDA (%) = EBITDA / Cifra de afaceri netă 
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- Acoperirea cheltuielilor cu dobânzile prin EBITDA = EBITDA /Cheltuieli cu dobânzile 

- Gradul de îndatorare = Total Datorii / Active Totale 

- Marja netă de profit (%) = Profit net / Cifra de afaceri netă 

- Lichiditatea curentă = Active circulante / Datorii pe termen scurt 

- Lichiditatea rapidă (Test Acid) = (Active circulante – Stocuri) / Datorii pe termen scurt 

1.6. Evaluarea nivelului tehnic al Grupului Dr. Fischer 

Echipa de tehnicieni din cadrul Grupului are o largă competență pe toată paleta de lucrări protetice, Grupul 

oferind peste 240 de feluri de lucrări și servicii. Mai jos, sunt enumerate doar categoriile principale de lucrări: 

• Coroane și punți dentare 

• Proteze dentare 

• Fațete dentare 

• Bonturi de implant 

• Lucrări protetice pe orice tip de implant 

• Aparate ortodontice 

• Gutiere 

• RCR-uri 

• Modele 

• Lucrări protetice combinate 

Principala piață de desfacere a produselor Grupului Dr. Fischer este România. De asemenea, Grupul livrează 

lucrări protetice și prestează servicii de tehnică dentară și pe piețele internaționale, în țări precum Germania, 

Franța, Elveția, Italia, Suedia, Țările de Jos, Belgia, Irlanda, Canada sau Israel.  

Pentru clienții săi din București-Ilfov, Grupul asigură livrarea produselor folosind propria flotă de mașini. 
Pentru livrările naționale și internaționale, Grupul Dr. Fischer lucrează cu companii de distribuție bine 

stabilite, reușind să livreze lucrările într-un termen comparativ cu cel al unui concurent din străinătate, 
localizat în aceeași zonă geografică cu clientul Grupului. 

În perioada 2020-2021, veniturile realizate din activitatea principală (care reprezintă aproape 100% din cifra 

de afaceri totală consolidată) și ponderile acestora în vânzările totale aferente activității principale, clasificate 

pe categoriile de produse, sunt următoarele: 
 

Categorie de produse  
Vânzări totale (sume în lei)  

2020 2021 

Coroane și punți dentare 6,800,928 8,192,544 

Proteze dentare 1,566,784 1,778,165 

Fațete dentare 421,730 99,426 

Bonturi de implant 75,116 106,963 

Aparate ortodontice 6,243 15,283 

Gutiere 81,366 101,970 

RCR-uri 240,795 243,943 

Modele 18,269 27,097 

Total vânzări 9,211,231 10,565,391 
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Categorie de produse  
Vânzări totale (sume în lei) 
2020 2021 

Coroane și punți dentare 73.8% 77.5% 

Proteze dentare 17.0% 16.8% 

Fațete dentare 4.6% 0.9% 

Bonturi de implant 0.8% 1.0% 

Aparate ortodontice 0.1% 0.1% 

Gutiere 0.9% 1.0% 

RCR-uri 2.6% 2.3% 

Modele 0.2% 0.3% 

Total vânzări 100.0% 100.0% 

Creșterea vânzărilor din activitatea principală s-a realizat în contextul majorării numărului de comenzi 
înregistrate de laborator. 

Conform informațiilor de la Secțiunea 1.1. Scurt istoric al Grupului Dr. Fischer, Grupul Dr. Fischer încearcă să 
promoveze produse inovatoare care aduc o valoare adăugată, precum coroanele de Zirkoniu monolit/multi-
layer, în detrimentul altor tipuri de produse clasice. Deși produce toate tipurile de lucrări protetice, 
conducerea Grupului recunoaște în această abordare inovativă mai multe avantaje pentru tripleta pacient - 
medic stomatolog/cabinet - tehnician dentar (laborator): calitate estetică și morfo-funcțională mai bună, 
timpi de producție mai scurți, capacitate de producție mai mare, prețuri și costuri foarte competitive. Cu 
toate acestea, tranziția către aceste tipuri de produse este anticipată a fi lentă, din motivul descris la 
secțiunea menționată mai sus.  

Grupul Dr. Fischer nu poate anticipa veniturile generate pe fiecare categorie de produs, întrucât, pentru 
aceeași nevoie a unui pacient, medicul stomatolog (clientul Grupului) poate alege să comande fie un anumit 
tip de lucrare protetică, fie altul, aceste alegeri fiind dependente de specificul nevoii pacientului și de cea mai 
bună soluție pe care medicul stomatolog o alege pentru a trata pacientul. 

1.7. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială 

Aprovizionarea cu materii prime și materiale se realizează de distribuitorii de materii prime, materiale și 
aparatură de laborator, care operează propriile depozite. Aproximativ 90% dintre furnizorii de materiale, 
materii prime și echipamente de laborator sunt din România, restul furnizorilor provenind din Uniunea 
Europeană. Atât furnizorii din România, cât și cei din Uniunea Europeană reprezintă surse sigure de 
aprovizionare cu materii prime, materiale și aparatură de laborator. Cu furnizorii cu care lucrează, Grupul are 
relații de peste 15 ani. În anul 2021, variațiile de preț au fost nesemnificative. 

Prin intermediul societății SDS, Grupul achiziționează o parte dintre materiile prime, dar și unele echipamente 
și mijloace fixe care ajung în patrimoniul celorlalte societăți din Grup. 

Uneori, din rațiuni inclusiv de gestiune a resurselor proprii, conducerea Grupului alege să externalizeze o 
parte din producția unor tipuri distincte de lucrări protetice, apelând la serviciile altor laboratoare de tehnică 
dentară din România, care sunt specializate doar în confecționarea tipurilor respective de lucrări protetice.  

Materialele folosite de Grup în confecționarea lucrărilor protetice sunt aceleași materiale folosite de 
laboratoarele din țări precum SUA, Germania, Marea Britanie sau Elveția. Lucrările protetice sunt 
confecționate cu toate tipurile de materiale omologate de normele în vigoare, europene și naționale. 

1.8. Evaluarea activității de vânzare 

Veniturile anului 2021 ale Grupului Dr. Fischer sunt alcătuite din venituri realizate din vânzarea de lucrări 
protetice, reprezentând activitatea principală, precum și din venituri realizate din subînchirierea spațiilor 
comerciale pentru organizări de cursuri și alte evenimente. 
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Indicatori operaționali 2020 2021 

Număr total comenzi 14,483 16,550 

Număr clienți 461 420 

Număr mediu comenzi per client 31 39 

În 2021, odată cu majorarea vânzărilor Grupului, numărul total de comenzi a urmat aceeași dinamică, 
crescând cu 14.3% față de numărul total de comenzi înregistrate, din anul 2020. Reluarea activității 
economice, pe fondul relaxării restricțiilor luate în contextul pandemiei COVID-19, au condus la proliferarea 
activității laboratorului. Față de anul 2020, numărul total de clienți s-a redus cu 41, până la 420 clienți, însă, 
în baza comenzilor acestora și datorită creșterii vânzărilor către export, Grupul a reușit să obțină vânzări 
comparabile cu nivelul atins în anul 2019, un an pre-pandemic, când Grupul avea cu aproape 100 de clienți 
mai mult față de anul trecut.  

Precum a fost detaliat într-o secțiune anterioară, vânzările către export au crescut atât din punct de vedere 
a valorii absolute, cât și ca pondere în veniturile consolidate. În anii următori, Grupul vizează creșterea 
exporturilor, unde prețurile lucrărilor protetice ajung până la de trei ori mai mult față de prețul autohton, 
pentru anumite categorii de lucrări protetice. În România, Grupul vizează stabilirea unor puncte mobile de 
servicii, însemnând agenți de vânzări care vor promova produsele Grupului, oferind totodată consultații 
specializate medicilor stomatologi și, mai mult de atât, informând pacienții acestora în privința beneficiilor 
utilizării produselor promovate. Creșterea vânzărilor către export va reprezenta, totodată, o modalitate de a 
compensa presiunile inflaționiste asupra întregii activități a Grupului, respectiv asupra domeniului 
stomatologic din România și din străinătate. 

Experiența de peste 25 ani pe piața tehnicii dentare a ajutat Grupul Dr. Fischer să ajungă liderul pieței de 
tehnică dentară, la nivel local și național, oferindu-i o imagine solidă în piață și creându-i posibilitatea de 
extindere la nivel național și internațional. 

În anul 2021, cei mai mari zece clienți ai Grupului Dr. Fischer generau vânzări cu o pondere totală de 29.6% 
din cifra de afaceri consolidată a anului 2021. Grupul Dr. Fischer are o baza largă de clienți de toate categoriile 
regăsite în industria stomatologică. Deși, în termeni monetari, comenzile au o valoare mică, volumul acestora 
este foarte mare, numărul mare de clienți reducând riscul de concentrare a veniturilor. 

Deși cotele de piață ale Grupului nu pot fi determinate cu exactitate, acesta are avantaje concurențiale 
esențiale, printre care se numără prețul foarte competitiv practicat de Grup (inclusiv de Emitent) pentru 
clienții de pe piața europeană. Comparativ cu laboratoarele din țările Europei de Vest, Grupul Dr. Fischer 
oferă către clienții externi aceleași standarde de calitate oferite de laboratoarele străine, certificate de către 
organizații internaționale. De asemenea, termenele de execuție și livrare sunt mai scurte sau similare cu ale 
unui laborator local din străinătate, iar în România, sunt cele mai bune termene din piață.  

Prezența laboratorului deschis recent în Germania oferă un avantaj competitiv față de furnizorii de servicii 
de tehnică dentară din afara Uniunii Europene (China, Turcia, Filipine), prin înregistrarea propriu-zisă a 
societății Dr. Fischer Dental GmbH într-un stat al Uniunii Europene.  

În plus, Grupul are pregătirea necesară pentru a se adapta la cele mai recente trenduri din domeniu, utilizând 
tehnologii ultramoderne, digitalizând și automatizând procesele de producție, oferind produse inovatoare la 
standarde de calitate comparabile cu cele mai mari laboratoare de tehnică dentară din lume.  

Principalii cinci competitori ai Grupului Dr. Fischer, pe piața laboratoarelor de tehnică dentară din România, 

sunt: 

• Aspen Laborator Dentar S.R.L.  

• Labvision S.R.L.  

• Implant Expert Dental S.R.L.  

• Simo’s Dental Limited S.R.L.  

• Pixel Dental Lab S.R.L.  
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1.9. Evaluarea aspectelor legate de angajați 
Structura de conducere a Grupului, la 31 decembrie 2021, este realizată în conformitate cu organigrama de 
mai jos:  

La 31 decembrie 2021, Grupul avea un număr de 77 de angajați, cu un angajat în plus față de sfârșitul anului 
2020. La sfârșitul anului precedent, Dr. Fischer Dental a avut un număr de 57 de salariați, cu trei mai mulți 
față de sfârșitul anului 2020. Societatea a avut un număr mediu de salariați de 51, pe parcursul anului 2021.  

Detalii cu privire la numărul efectiv de angajați ai Grupului la 31 decembrie 2021 

Societate  Număr de angajați 
Dr. Fischer Dental S.A. 57 

Dr. Fischer Digital Lab S.R.L. 18 

SDS S.R.L. 2 

Total Grup 77 

Dintre cei 77 de angajați ai Grupului, 39 de angajați au studii superioare, iar 38 de angajați au studii medii. 

Numărul de angajați ai Grupului, dupa criteriul nivelului de studii, la 31.12.2021 

Nivel studii Dr. Fischer Dental Dr. Fischer Digital Lab SDS Total 

 - medii* 26 12 0 38 

 - superioare 31 6 2 39 

Total 57 18 2 77 

*Majoritatea angajaților cu studii medii sunt tehnicieni dentari, care și-au obținut această calificare în 

perioada în care, în Romania, studiile în domeniul tehnicii dentare erau considerate studii medii (în prezent, 

acestea sunt considerate studii superioare) 

Angajații Grupului nu sunt organizați sub forma unui sindicat. Toți angajații sunt membrii ai planului de pensii 
de stat. Toți angajații beneficiază de protecție în caz de accident și de servicii de medicina muncii. În politica 
de personal se urmărește dimensionarea corectă, în raport cu cerințele și perspectivele actuale ale dezvoltării 
Societății și a Grupului, per ansamblu, dar și creșterea competenței și a gradului de implicare în rezolvarea 
operativă a atribuțiilor și sarcinilor de serviciu. 

Perfecționarea profesională a constat în participări la conferințe și seminarii de instruire cu tematică: tehnica 
dentară, legislația muncii, legislație fiscală, achiziții publice.  

mailto:b.chirodea@fischer.ro
http://www.fischer.ro/


 

Pagina |16 

E-mail: office@fischer.ro 
Website: www.fischer.ro  
Telefon: (+4)021 316 11 44 

Serviciile pe linie de protecție, securitate a muncii și PSI sunt externalizate urmând să se deruleze în această 
modalitate și în anul 2022. Vor fi luate măsuri corespunzătoare de asigurare a condițiilor de securitate și 
sănătate în muncă în funcție de rezultatul evaluării riscurilor profesionale pe ocupații și locuri de desfășurare. 

Sunt respectate regulile și procedurile de lucru stabilite prin fișa postului și regulamentul intern evitându-se, 
pe cât posibil, elementele conflictuale. 

1.10. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a Grupului Dr. 

Fischer asupra mediului înconjurător 

Activitățile desfășurate de Grupul Dr. Fischer nu au niciun impact asupra mediului înconjurător. Conform 

normelor legale în vigoare, Grupul deține toate autorizațiile și avizele necesare eliberate de către 

Administrația Fondului de Mediu. Dotările laboratorului central și ale noului punct de lucru din Germania 

sunt modernizate sau noi și respectă cerinţele privind protecţia mediului și a sănătăţii și securităţii în muncă.  

Nicio societate din Grupul Dr. Fischer nu este implicată în litigii legate de protecția mediului înconjurător. 

1.11. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare 

În prezent, nu este cazul. 

1.12. Evaluarea activității Grupului privind managementul riscului 

În această secțiune sunt prezentați, în ordine aleatorie, factorii de risc cunoscuți de conducerea Grupului care 

ar putea afecta sau au afectat activitatea Grupului, prin materializarea lor. Prin sistemul de management al 

riscului intern, conducerea Grupului încearcă anticiparea și neutralizarea lor, înainte ca eventualele 

consecințe potențiale să se manifeste. Cu toate acestea, multe dintre riscurile caracteristice activității 
Grupului sunt în afara controlului acestuia. 

Riscurile specifice (de tip endogen, diferențiat) sunt diminuate printr-o atentă monitorizare a costurilor, a 

lichidității, a gradului de îndatorare și prin preocuparea permanentă pentru creșterea și diversificarea cifrei 

de afaceri și intensificarea controalelor interne.  

Riscul privind modelul de afaceri – întrucât modelul de afaceri din prezent al Grupului Dr. Fischer este B2B, 

activitatea acestuia este dependentă de nivelul de activitate al clienților săi. O întrerupere a activității 
acestora, precum cea survenită la debutul pandemiei COVID-19, în 2020, afectează în mod tranzitiv 

activitatea Grupului. 

Riscuri operaționale – este un risc care se materializează foarte rar și care constă în respingerea lucrărilor 

protetice de către clienții care le-au comandat, pe motiv că produsele nu au îndeplinit exigențele de calitate 

sau caracteristicile tehnice solicitate și necesare în schema de tratament a pacientului. În general, Grupul 

întreprinde educarea continuă și recrutarea de specialiști, precum și întreținerea sau achiziționarea 

mijloacelor tehnologice de ultimă generație, pentru a menține standardul înalt al calității lucrărilor protetice 

și al serviciilor oferite, respectiv pentru a îndeplini caracteristicile tehnice ale fiecărei lucrări, indiferent de 

nivelul de complexitate. 

Riscul de preț – reprezintă riscul ca prețul de piață al lucrărilor protetice și al serviciilor vândute de Grup să 

fluctueze în așa măsură încât să facă neprofitabile operațiunile existente. Pentru perioada următoare, 
conducerea Grupului anticipează o ușoară creștere a prețurilor și o scădere generalizată a cererii în piața de 

stomatologie, implicit și în piața laboratoarelor de tehnică dentară. În privința activității din Germania, 

conducerea Grupului percepe un risc de preț foarte redus, întrucât casele de asigurări din Germania publică, 
la începutul fiecărui an, liste cu plafoane de prețuri în baza cărora efectuează decontări, pentru diverse 

categorii de lucrări protetice și servicii stomatologice, la general. 
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Riscuri privind atragerea de noi clienți pe piețele străine – unul dintre principalele obiective strategice ale 

Grupului Dr. Fischer reprezintă creșterea vânzărilor către export, prin dezvoltarea pe orizontală pe piețele 

din Uniunea Europeană, începând cu Germania. Cu toate că Grupul are relații de durată cu numeroși clienți 
din străinătate și o expertiză vastă în desfășurarea afacerilor în străinătate, conducerea Grupului identifică 

un risc suplimentar în ceea ce privește atragerea de noi clienți pe piețele externe. Concret, extinderea bazei 

de clienți ar putea fi îngreunată de procesul de familiarizare al noilor clienți cu brandul Dr. Fischer, aceștia 

putând fi mai ușor de cooptat de către concurenți cu vechime în piețele pe care Grupul vizează extinderea. 

Riscul de pandemie – deși ignorat în ultimele decenii, acest risc (în special, riscul unor epidemii la nivel global, 

respectiv riscul de pandemie) a revenit, relativ recent, în atenția publicului. Pentru Grupul Dr. Fischer, 

pandemia COVID-19 a reprezentat cea mai mare provocare. În anul 2021, aceasta a afectat nivelul producției 
laboratorului, până la finalul anului, datorită valurilor succesive de îmbolnăviri cu COVID-19, precum și 
restricțiilor impuse în scopul prevenirii răspândirii COVID-19, inclusiv în străinătate, în piețe de interes 

precum Germania sau Țările de Jos. 

Riscul privind angajații – strâns corelat cu riscul de pandemie, Grupul a ajuns în situația în care angajații au 

fost indisponibili, datorită îmbolnăvirii sau carantinării acestora. La general, pentru a contracara riscul ca 

personalul productiv să fie indisponibilizat și, pentru a face față numărului de comenzi, Grupul are 

posibilitatea să externalizeze parțial producția de lucrări protetice către alți prestatori de servicii de tehnică 

dentară. Totodată, având dezvoltată o infrastructură digitală, o parte din procesul de producție poate fi 

realizată și în regim de telemuncă. 

Riscul privind planul de dezvoltare – Emitentul consideră că are un plan de dezvoltare ambițios, dar fezabil 

și realizabil care, în orice scenariu, poate fi ajustat corespunzător cu resursele disponibile. Totuși, există riscul 

ca acesta să nu se materializeze parțial sau să se materializeze mai târziu decât așteptările actuale, din motive 

ce nu țin strict de Societate. În plus, o criză financiară ar putea conduce la întocmirea unor bugete mai mici 

pentru dezvoltare. În ipoteza creșterii prețurilor la energie, materii prime și materiale consumabile, există 

posibilitatea ca bugetul de investiții să fie mai mic față de cel stabilit  inițial, o parte din resurse fiind realocate 

către finanțarea capitalului de lucru. Pentru a contracara presiunile inflaționiste asupra bugetelor de 

investiții, Grupul mizează pe creșterea vânzărilor către export. 

Riscul asociat cu realizarea prognozelor financiare - prognozele financiare pornesc de la premisa îndeplinirii 

planului de dezvoltare a afacerii. Societatea își propune sa emită semestrial prognoze privind evoluţia 

principalilor indicatori economico-financiari, la nivel consolidat, pentru a face vizibile potenţialilor investitori 

și pieţei de capital imaginea concretă și completă asupra situaţiei actuale și a planurilor de viitor ale Grupului, 

precum și rapoarte curente cu detalierea elementelor comparative între datele prognozate și rezultatele 

efective obţinute. Politica de prognoze este în curs de redactare și va fi integrată în regulamentul de 

guvernanță corporativă a Dr. Fischer Dental. Prognozele vor fi făcute într-o manieră prudentă, însă există 

riscul de neîndeplinire al acestora, prin urmare, datele ce urmează a fi raportate de Grup pot fi semnificativ 

diferite de cele prognozate sau estimate, ca rezultat al unor factori care nu au fost prevăzuţi anterior sau al 

căror impact negativ nu a putut fi contracarat sau anticipat. 

Riscul reputațional – este un risc inerent în mediul de afaceri care constă, de obicei, în pierderea unei bune 

reputații. Abilitatea Grupului Dr. Fischer de a păstra și de a atrage noi clienți depinde de reputația acestuia 

în privința calității lucrărilor și serviciilor oferite pe piață, precum și de recunoașterea brandului Dr. Fischer 

(implicit ca „brand that cares” potrivit intențiilor Grupului). 

Riscul asociat cu persoanele cheie – Grupul Dr. Fischer desfășoară o activitate care necesită cunoștințe la 

avansate în domeniul tehnicii dentare. Rentabilitatea pe termen mediu și lung a Societății și, tranzitiv, a 

societăților afiliate acesteia, depinde, în mare măsură, de performanța angajaților calificați, a personalului și 
conducerii executive. 

Riscul privind concurența – intrarea unor noi competitori pe piață poate intensifica concurența și poate pune 

presiune asupra activității societăților din Grup, având riscul de a înregistra o scădere a profitabilității și chiar, 

într-un caz extrem, intrarea în insolvență a Societății. Pentru a diminua acest risc, Grupul consolidează 
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punctele tari pentru a crește gradul de fidelizare a clienților, preocupându-se permanent de creșterea și 
diversificarea cifrei de afaceri. 

Riscul privind activitatea de aprovizionare – Grupul Dr. Fischer are o bază diversificată de furnizori, fiind în 

relații comerciale de peste 15 ani cu aceștia. Astfel, riscul privind activitatea de aprovizionare s-ar putea 

materializa prin întârzieri în aprovizionarea cu materii prime și materiale. Începând cu anul 2022, datorită 

conflictului militar din Ucraina și crizei logistice generale din Europa, Grupul a raportat ușoare întârzieri în 

activitatea de aprovizionare, precum și o ușoară majorare a prețurilor, dar în limite agreabile. 

Riscuri economice generale - activitatea Grupului este sensibilă la ciclurile economice și la condițiile 

economice generale. Atât crizele financiare internaționale, cât și mediul economic instabil pot avea efecte 

negative semnificative asupra activității, rezultatelor operaționale și poziției financiare a societăților din 

Grup. Turbulențele socio-politice pot, de asemenea, afecta activitatea Grupului Dr. Fischer. Modificările 

organizatorice operate la nivelul Societății și, mai pe larg, la nivelul Grupului, au vizat creșterea adaptabilității 
la variația mediului economic, adaptarea structurii costurilor la volumul de activitate, reprezentând măsuri 
de ținere sub control al riscului economic. 

Riscul fiscal și juridic - Emitentul este guvernat de legislația din România și chiar dacă legislația din România 

a fost în mare parte armonizată cu legislația Uniunii Europene, pot apărea modificări ulterioare, respectiv 

pot fi introduse legi și regulamente noi, ce pot produce efecte asupra activității Societății, dar și a societăților 

afiliate acesteia. Legislația din România este adesea neclară, supusă unor interpretări și implementări diferite 

și modificări frecvente. Atât modificarea legislației fiscale și juridice, cât și eventuale evenimente generate 

de aplicarea acestora se pot concretiza în posibile amenzi sau procese intentate societăților din Grup, care 

pot afecta activitatea acestora. Societatea Dr. Fischer Dental GmbH a fost înființată în Germania, urmând a-

și desfășura activitatea în acord cu reglementările germane. În cazul acestei societăți, conducerea Grupului 

nu anticipează materializarea unor riscuri de natură fiscală sau juridică. 

Riscul generat de litigiile societăților din Grup - deși societățile din Grupul Dr. Fischer acordă o atenție 

deosebită respectării tuturor prevederilor legale, în contextul derulării activității lor, acestea sunt supuse 

riscului generat de litigii și de alte proceduri judiciare. Este posibil ca societățile din Grupul Dr. Fischer să fie 

afectate de pretenții contractuale sau extracontractuale, plângeri, inclusiv de contrapărțile din relațiile 

contractuale, clienți, concurenți sau autorități de reglementare. De asemenea, orice fel de publicitate 

negativa asociată unui astfel de eveniment poate avea o influență asupra percepției Grupului și, tranzitiv, 

asupra activității sale. La data redactării prezentului raport anual, nicio societate din Grupul Dr. Fischer nu 

este implicată în litigii cu impact asupra rezultatelor operațiunilor sau asupra poziției sale financiare. 

Riscul de cash-flow – acesta reprezintă riscul ca societățile din Grup să nu-și poată onora obligațiile de plată 

la scadență. O politică prudentă de gestionare a riscului de cash-flow implică menținerea unui nivel suficient 

de numerar, echivalent de numerar și disponibilitate financiară prin facilități de credit contractate adecvat. 

Societățile din Grup monitorizează cu atenție nivelul intrărilor de numerar previzionate din încasarea 

creanțelor comerciale, precum și nivelul ieșirilor de numerar previzionate pentru plata datoriilor comerciale 

și a altor datorii.  

Alte riscuri - Riscurile prezentate anterior sunt cele mai semnificative riscuri de care conducerea Societății 
are cunoștință, la momentul redactării prezentului raport. Totuși, riscurile prezentate în această secțiune nu 

includ în mod obligatoriu toate acele riscuri asociate activității Grupului, iar acesta nu poate garanta faptul 

ca el cuprinde toate riscurile relevante. Pot exista și alți factori de risc și incertitudini de care societățile din 

Grup nu au cunoștință la momentul redactării prezentului raport si care pot modifica, în viitor, rezultatele 

efective, condițiile financiare, performanțele și realizările acestora și pot conduce la o scădere a prețului 
acțiunilor Emitentului. De asemenea, investitorii ar trebui să întreprindă verificări prealabile, necesare în 

vederea întocmirii propriei evăluari a oportunității investiției. 
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1.13. Elemente de perspectivă privind activitatea Grupului 

Grupul Dr. Fischer are în vedere extinderea operațională la nivel național și european, țintind să devină 
printre cei mai importanți furnizori de servicii de tehnică dentară din Europa. În luna noiembrie 2021, Dr. 
Fischer Dental a realizat o operațiune de majorare a capitalului social, obținând fonduri necesare atât pentru 
susținerea planurilor de dezvoltare ale Grupului, pe termen mediu, cât și pentru finanțarea capitalului de 
lucru, odată cu dezvoltarea pe piața germană și pe piața autohtonă.  

Principalele direcții de dezvoltare din prezent și din următorii 3 ani sunt: 

1. Extinderea pe piața europeană: 

Prezent pe piață de peste 25 ani, Grupul este recunoscut inclusiv de clienții din țări precum Germania, 

Elveția, Italia, Suedia, Belgia, Țările de Jos sau Canada, printre altele. Cabinetele și clinicile 

stomatologice care apelează la serviciile Grupului apreciază calitatea produselor, fapt demonstrat de 

relații de business de peste 15 ani cu anumiți colaboratori. 

Avantajele principale ale concentrării vânzărilor către export, prin deschiderea de noi puncte de 
lucru, începând cu Germania sunt a) calitatea foarte bună a lucrărilor protetice realizate de Grup, 
comparabile cu cele ale celor mai bune laboratoare de tehnică dentară din lume, care folosesc 
materii prime și materiale similare cu ale Grupului, b) prețurile competitive comparativ cu cele ale 
concurenților străini, care pot fi de până la trei ori mai mari față de cele încasate pentru livrarea 
aceluiași tip de lucrare protetică, c) termenele de execuție și livrare mai mici sau similare cu cele ale 
concurenților externi, în condițiile în care Grupul își livrează lucrările către export, d) expertiza 
tehnică avansată a echipei Grupul Dr. Fischer, abilitată în a realiza toate tipurile de lucrări protetice, 
e) dotările avansate de care angajații dispun în laborator, în scopul producției de lucrări protetice, f) 
recunoașterea Dr. Fischer ca brand care poate aplica pe produsele sale marca „fabricat în UE”, g) 
dimensiunea semnificativ mai mare a pieței și, implicit, a cererii pentru produsele Grupului, h) costul 
relativ redus al forței de muncă din România, comparativ cu cel din străinătate, unde sunt localizați 
o bună parte dintre clienții Grupului. 

Utilizând o parte din suma atrasă din plasamentul privat, Dr. Fischer a înființat societatea subsidiară 

Dr. Fischer Dental GmbH, a închiriat spațiul de lucru al noului laborator din centrul orașului 
Düsseldorf, a achiziționat aparatura necesară desfășurării și diversificării operațiunilor și a angajat 

personalul necesar pentru a-și desfășura activitatea. Principalele motive care au dus la această 

decizie au stat în faptul că Germania este țara cu cel mai mare potențial al serviciilor de stomatologie 

și tehnică dentară din Uniunea Europeană, având cel mai bine organizat sistem al sănătății 
stomatologice și al colaborării cu casele de asigurări de sănătate, know-how-ul și capitalul relațional 

al Emitentului permițând Grupului Dr. Fischer să realizeze această operațiune. Un alt motiv important 

stă în amplasarea strategică a punctului de lucru față de alte piețe de interes ale Grupului, din Europa 

de Vest: Franța, Belgia și Țările de Jos.  

Odată cu stabilirea unui punct de lucru în Germania, Grupul își va susține extinderea vânzărilor către 
export inclusiv prin stabilirea de colaborări și parteneriate cu companii din domeniul stomatologiei.  

 
2. Extinderea la nivel național prin stabilirea unor „puncte mobile de servicii”: 

Grupul Dr. Fischer este una dintre principalele entități din sectorul de sănătate privată din România, 
cu toate că lucrează pe model B2B. Grupul Dr. Fischer își dorește să ajungă la statutul de „brand that 

cares”, contribuind la creșterea calității serviciilor stomatologice și de tehnică dentară. Conceptul de 
„punct mobil de servicii” presupune ca Grupul Dr. Fischer va avea pe teren angajați cu dublu rol: în 
primul rând, vor fi agenți de vânzări care vor prezenta și vor vinde produsele și serviciile Grupului; 
diferența față de concurență și elementul de noutate introdus pe piață constă în cel de-al doilea rol, 
și anume în faptul că reprezentantul Dr. Fischer va putea oferi asistență și suport gratuit potențialilor 
noi clienți în efectuarea amprentelor digitale. Numărul de angajați ce vor îndeplini acest rol va 
depinde de condițiile de piață în care activează Grupul Dr. Fischer.  
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Pe plan național, Grupul își dorește să își păstreze singurul centru de producție la București. 
Infrastructura din prezent îi permite să asigure calitatea produselor și serviciilor la un nivel înalt și la 
costuri de producție minime. Deschiderea unor puncte de lucru la nivel național ar fi costisitoare în 
raport cu amortizarea și randamentele aduse de o astfel de investiție. Practic, oamenii de pe teren 
vor fi aceste „puncte mobile de servicii” care vor veni direct în ajutorul clienților și, mai nou, al 
pacienților. Prin intermediul prezenței lor fizice în cabinetele stomatologice, Grupul vizează 
reducerea timpilor de producție și creșterea veniturilor, încercând să mențină și, ulterior, să crească 
marjele de profit. 

Acest tip de extindere va contribui la câștigarea notorietății și în rândul consumatorilor de servicii 
medicale (pacienții), unul dintre obiectivele Grupului fiind recunoașterea Dr. Fischer ca „brand that 

cares” de către pacienți. Totodată, prin digitalizarea actului medical stomatologic și prin investiții în 
marketing, Grupul va putea oferi și clienților din orașe sau medii sociale mai puțin dezvoltate aceleași 
servicii complementare-stomatologice de care beneficiază, în prezent, pacienții marilor clinici 
stomatologice. 

Bugetele de investiții interne/părțile din capitalul atras în luna noiembrie 2021, care vor finanța fiecare 

direcție de dezvoltare, pot varia de la momentul aprobării lor și până la momentul realizării tranzacțiilor sau 

achizițiilor propriu-zise. Conducerea Societății își asuma responsabilitatea de a face analiza amănunțită a 

situațiilor oportune și de a prezenta transparent cele mai bune momente de a investi în oricare dintre 

direcțiile de dezvoltare (descrise mai sus) prioritare în următorii doi ani.  

Analizând piața și tendințele acesteia, conducerea Grupului estima că, în Germania, valoarea pieței 
laboratoarelor de tehnică dentară – cea mai mare piață de acest tip din Europa – era de 3.6 mld. EUR, la 

finalul anului 2021, având perspective favorabile în ceea ce privește creșterea acesteia, pe termen lung. 

Potrivit unui studiu1 al ReportLiner, citat de Yahoo! Finance, piața globală a serviciilor dentare din anul 2021 

a fost de 427.2 mld. USD, așteptările fiind ca aceasta să atingă 475.4 mld. USD (+11.3% vs. 2021), datorită 

reorganizării operaționale a companiilor din piață, precum și redresării de după criza COVID-19. La sfârșitul 
anului 2026, există așteptări ca piața globală de servicii dentare să ajungă la 693.3 mld. USD, marcând o 

creștere anuală constantă de 9.9%, începând cu anul curent. 

Proiectul de buget consolidat pentru anul curent și următorii 2 ani este după cum urmează: 

Buget consolidat - sume în lei 2022 2023 2024 
Venituri totale din exploatare 12,969,000 15,168,380 18,958,000 
Rata de creștere venituri din exploatare 20.68% 16.96% 24.98% 
Cifra de afaceri netă 12,625,000 15,120,000 18,900,000 
Alte venituri din exploatare 344,000 48,380 58,000 
Cheltuieli totale de exploatare 9,601,000 10,787,640 12,130,000 
Cheltuieli cu materii prime și materiale 2,332,100 2,420,000 3,024,000 

Cheltuieli privind serviciile prestate de terți, 
inclusiv logistica 

3,052,800 3,042,640 3,498,000 

Cheltuieli cu personalul 3,761,100 4,915,000 5,158,000 
Amortizari și deprecieri 455,000 410,000 450,000 
Rezultatul din exploatare 3,368,000 4,380,740 6,828,000 

Venituri financiare 66,700 101,200 110,000 
Cheltuieli financiare, din care: 101,760 228,700 195,000 
Cheltuieli cu dobânzile 20,760 137,500 88,000 
Rezultat financiar -35,060 -127,500 -85,000 
Rezultat brut 3,332,940 4,253,240 6,743,000 
Impozit pe profit 218,700 310,000 471,610 
Rezultatul net 3,114,240 3,943,240 6,271,390 
Rata de creștere profit net 123.92% 26.62% 59.04% 
EBITDA 3,808,700 4,875,740 7,361,000 

Rata de creștere EBITDA 48.02% 28.02% 50.97% 

 
1 https://www.reportlinker.com/p06229146/Dental-Services-Global-Market-Report.html?utm_source=GNW  
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Principalii indicatori economico-financiari estimați pentru anul curent și următorii 2 ani sunt: 

Indicatori economico-financiari – nivel consolidat 2022 2023 2024 

EBITDA 3,808,700 4,875,740 7,361,000 

Marja EBITDA (%)  29.4% 32.2% 38.9% 

Acoperirea cheltuielilor privind dobânzile prin 

EBITDA 
183.5x 35.5x 83.6x 

Gradul de îndatorare totală 27.5% 29.5% 27.6% 

Marja netă de profit 24.7% 26.1% 33.2% 

Conducerea Grupului și-a fundamentat perspectiva asupra anului curent și al următorilor doi ani pornind 

inclusiv de la contextul macroeconomic de la finalul anului 2021 și începutul anului 2022. Inflația la nivel 

global, creșterea succesivă a dobânzilor-cheie, atât la nivel național, cât și internațional, determină Grupul să 

își mențină viziunea de a dezvolta cât mai mult sectorul de export și de a-și lărgi plaja de desfacere pe piața 

europeană. Cu toate că s-ar putea remarca o perioadă de îngrijorare datorită contextului geopolitic și 

reducerii consumului, care împreună ar putea duce la o scădere a vânzărilor pe piața internă, în perioada 

următoare, creșterea la nivel consolidat se estimează că va veni, în principal, în urma activităților desfășurate 

pe piața germană, unde Grupul are perspective bune de creștere. În Germania, puterea de cumpărare a 

populației este mai mare. Datorită specificului business-ului și, fiind un Grup care are sute de clienți și mii de 

medici stomotologi colaboratori, previziunile sunt dificil de realizat. De aceea, conducerea își formulează 

previziunile pornind de la cadrul macroeconomic și gradul de utilizare al serviciilor stomatologice. 

Proiectele de bugete întocmite la nivel consolidat, dar și individual, pentru anul 2022, vor fi supuse spre 

aprobare la Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor (AGOA) Dr. Fischer Dental S.A., din data de 25 mai 

2022, acestea urmând a fi publicate spre consultare de către investitori pe pagina de internet a Societății, 
într-un document separat, alături de celelalte materiale suport pentru ședința adunării generale a 

acționarilor. 
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2. ACTIVELE CORPORALE ALE GRUPULUI DR. FISCHER 

2.1. Precizarea amplasării și a caracteristicilor principalelor capacități de producție 

în proprietatea Grupului Dr. Fischer   

Laboratorul central al Dr. Fischer Dental este amplasat la adresa sediului social: Bulevardul Lacul Tei, Nr.1Bis, 

Et. 3, București Sector 2, România, într-un spațiu locativ de cca. 1,200 mp închiriat de către SDS S.R.L. Grupul 

Dr. Fischer ocupă două etaje, în aceste spații fiind amplasate recepția, sălile de workshop și de conferințe, 
camera de consultații stomatologice care poate fi dată înspre închiriere și, nu în ultimul rând, facilitățile de 

producție ale Grupului, dotate cu mijloace de producție clasice și digitale. Dotările laboratorului includ, dar 

nu se limitează la: bancuri de lucru pentru angajați, mașini de frezat în 4 și 5 axe, imprimantă 3D, scanner de 

laborator (inclusiv scanner intraoral), laptopuri și computere (cu softuri specifice CAD/CAM instalate), 

cuptoare de ceramică, cuptoare de preîncălzire, cuptoare de sinterizare, micromotoare de prelucrat, 

cuptoare de presat ceramica, scaun stomatologic, echipamente auxiliare I.T., spațiu de depozitare al 

materiilor prime ș.a.m.d. 

Punctul de lucru din Germania este situat într-un spațiu închiriat, în centrul orașului Düsseldorf, având dotări 
ultramoderne necesare pentru a realiza toate tipurile de lucrări protetice. 

Contractele de închiriere ale spațiilor comerciale sunt încheiate pe termen lung și nu vor fi afectate de inflația 

previzionată pentru anul 2022 și următorii ani. 

2.2. Descrierea și analizarea gradului de uzură a proprietăților Grupului Dr. Fischer 

Gradul de uzură a dotărilor, echipamentelor și a activelor fixe deținute de Grup nu ridică probleme asupra 

desfășurării operațiunilor de zi cu zi. În cadrul noului laborator, recent deschis în Germania, există un mixt 

între echipamente noi și echipamente second-hand. Anumite dotări ale noului punct de lucru reprezintă o 

parte dintre echipamente redirecționate din București către Düsseldorf, deoarece, la București, în cadrul 

principalului centru de producție, gradul de ocupare și funcționare este mult mai mare. Astfel, o parte dintre 

echipamentele mai vechi sunt transferate în Germania unde, datorită gradului de ocupare mai redus decât 

în România, durata de funcționare a acestora poate fi prelungită. 

În prezent, nivelul de uzură al propriei flote de mașini – alcătuită din 8 automobile – nu ridică probleme 

asupra activității operaționale. Grupul Dr. Fischer își schimbă flota de autoturism o dată la fiecare trei ani sau 

după expirarea perioadei de garanție pentru fiecare vehicul în parte, pentru a reduce costurile suplimentare 

care apar odată cu creșterea gradului de uzura fizică. 

2.3. Precizarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra 

activelor corporale ale Grupului Dr. Fischer 

Grupul Dr. Fischer nu identifică probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale. 

O bună parte dintre activele corporale ale Grupului sunt dobândite în baza unor contracte de leasing. În cazul 

societății Dr. Fischer Dental GmbH, care este recent înființată, încheierea de noi contracte de leasing pentru 

automobile sau alte echipamente va fi mai dificilă, în perioada de după înființare, astfel că respectivele active 

corporale vor fi dobândite prin folosirea propriilor resurse ale Grupului. 
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3. PIAȚA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE EMITENT 

3.1. Piața pe care se negociază valorile mobiliare ale Emitentului și structura 

acționariatului 

În data de 22 februarie 2022, acţiunile Dr. Fischer Dental au debutat la tranzacționare pe segmentul SMT al 

Bursei de Valori București. Acțiunile se tranzacţionează pe piața AeRO Premium, sub simbolul DENT. Dr. 

Fischer Dental și nicio altă societate din cadrul Grupului Dr. Fischer nu a emis obligațiuni sau alte titluri de 

datorie. 

La data de 31.12.2021, acționariatul Dr. Fischer Dental S.A. era după cum urmează:  

Denumire Număr acțiuni Procentaj 

Dr. Fischer and Partners S.R.L. 4,408,100 74.6359% 

Fischer Danielle Elise 295,300 4.9999% 

Fischer Caroline Adela Ingrid 295,300 4.9999% 

Chirodea Bogdan-Marius 6,500 0.1101% 

Persoane fizice (75)   879,466 14.8907% 

Persoane juridice (3)   21,470 0.3635% 

Total 5,906,136 100% 

3.2. Descrierea politicii Emitentului cu privire la dividende 

Consiliul de Administrație al Societății enunță următoarele principii relevante cu referire la politica de 
dividend: 

1. Emitentul recunoaște drepturile acționarilor de a fi remunerați sub formă de dividende, ca formă de 

participare la profiturile nete acumulate din exploatare, precum și ca expresie a remunerării capitalului 

investit în Societate; 

2. Fiind o societate-mamă a unui Grup cu un potențial mare de dezvoltare, conducerea Emitentului 

urmărește să obțină un echilibru între recompensarea acționarilor și menținerea accesului la capitalul 

necesar pentru dezvoltare. Prin urmare, în funcție de necesarul de finanțare dintr-un anumit an sau de 

rezultatele financiare consolidate realizate de către Grupul Dr. Fischer, Consiliul de Administrație al 

Societății își rezervă dreptul de a propune acționarilor distribuirea anuală de dividende în numerar, din 

profitul net al Societății și din profiturile nete raportate de societățile afiliate grupului, ulterior repartizării 
acestora către Dr. Fischer Dental (care deține integral pachetele de părți sociale ale respectivelor 

societăți); alternativ, va recompensa investitorii prin acordarea de acțiuni cu titlu gratuit, în urma 

capitalizării unei părți din profiturile nete acumulate sau a altor elemente de capitaluri proprii care pot fi 

capitalizate (prime de emisune etc.), înregistrate de către de Societate.  

3. Propunerea privind distribuirea dividendelor, sub formă de numerar sau acțiuni cu titlu gratuit sau 

ambele, incluzând și rata de distribuire, se va realiza de către Consiliul de Administrație al Societății prin 

emiterea unor comunicate financiare în acest sens către investitori. Hotărârea privind aprobarea 

distribuirii de dividende aparține Adunării Generale a Acționarilor, adoptată în condițiile legii. 

4. Orice modificare a politicii de dividende a Companiei va fi comunicată investitorilor în timp util. 

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) convocată pentru data de 25 mai 2022, Consiliul 
de Administrație al Societății va propune acționarilor majorarea capitalului social al Dr. Fischer Dental S.A. cu 
suma de 1,181,227.20 lei, prin emiterea unui număr de 5,906,136 de noi acțiuni cu valoarea nominală de 0.2 
lei/acțiune, în urma încorporării parțiale a primelor de emisiune rezultate în urma plasamentului privat 
derulat în data de 19 noiembrie 2021, în beneficiul tuturor acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor ținut 
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de Depozitarul Central la data de înregistrare stabilită de AGEA. Repartizarea acțiunilor nou emise se va face 
în proporție de 1 acțiune gratuită la 1 acțiune deținută. Majorarea de capital se realizează pentru asigurarea 
implementării planurilor de dezvoltare a Societății. 

3.3. Descrierea activităților Emitentului de achiziționare a propriilor acțiuni 
Prin hotărârea AGEA nr. 1/01.11.2021 s-a aprobat Planul de recompensare a persoanelor cheie în Societate, 

de tip „Stock option Plan” - care va fi detaliat printr-un document separat și ulterior pus la dispoziție 

investitorilor pe propriul website al Companiei, în viitorul apropiat -, în scopul stimulării performanței 

angajaților cheie și a conducerii, care pot avea, împreună, un impact semnificativ asupra rezultatelor 

operaționale și financiare ale Societății. Planul are în vedere distribuirea către angajații cheie și conducere a 

maxim 2% din numărul total al acțiunilor Societății, în fiecare an, pentru anii 2022, 2023, 2024. Prin hotărârea 

AGEA nr. 2/18.11.2021 nu s-au modificat mențiunile din hotărârea AGEA nr. 1/01.11.2021, în ceea ce privește 

Planul de recompensare a persoanelor cheie în Societate de tip „Stock option Plan”. 

3.4. Precizarea numărului şi a valorii nominale a acţiunilor emise de societatea-

mamă (Emitent) deţinute de filiale 

Nu este cazul. 
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4. CONDUCEREA EMITENTULUI 

4.1. Prezentarea listei membrilor Consiliului de Administrație al Societății 
Administrarea Societății este asigurată de Consiliul de Administrație, alcătuit din trei membri. Primii membri 

aleși ai Consiliului de Administrație au mandate cu o durată de 2 ani, potrivit Legii, începand de la data de 

15.10.2021 și până la data de 15.10.2023. 

Dr. Cristina Antoaneta Fischer– Fondator, Președinte al Consiliului de Administrație și Director General 

Dr. Cristina Antoaneta Fischer are o experiență de peste 30 de ani în domeniul medicinei dentare, debutând 

în activitate încă din 1989, la Berlin. În anul 1989, după finalizarea studiilor de medicină dentara la IMF „Carol 
Davila” din București, finalizată cu susținerea lucrării de diplomă, d-na. Dr. Cristina Fischer a profesat în cadrul 

unui cabinet stomatologic din Berlin, deținut împreună cu soțul dumneaei, dl. Dr. Peter Paul Fischer. În 

prezent, după mai mulți ani de activitate în Germania și România, d-na Dr. Cristina Antoaneta Fischer 

activează în cadrul laboratorului de tehnică dentară Dr. Fischer. Prin Decizia Consiliului de Administrație 

nr.7/06.12.2021, d-na Dr. Cristina Antoaneta Fischer a fost desemnată în funcția de Director General al 

Emitentului, pe o perioadă nedeterminată. 

Domenii de expertiză: 

• Medicină dentară, management, contabilitate  

Experiență profesională (selectiv): 

• 1990 – 2001, proprietar clinică stomatologică – Asociat (50%) Adresa: Reinickendorfer Strasse 110A, 

13387 Berlin 

• 2002 – 2012, proprietar cabinet stomatologic – Asociat (50%) Adresa: Kurfürstendamm 37c, 10781 

Berlin 

• 2011 – 2014, partener în cabinetul stomatologic „Dr. Axelrad si Partenerii” – Asociat Adresa: 

BlisseStrasse 6, 10713 Berlin 

• 1995 – prezent, fondator al laboratorului de tehnică dentară „Dr. Fischer” 

• 2018 – prezent, activitate în laboratorul de tehnică dentară „Dr. Fischer - Digital” 

• 2021 – prezent – Director General – Dr. Fischer Dental S.A. 

Educație și formare: 

• 1974 – 1978, studii de licență, ASE București 

• 1984 – 1989, studii de medicină dentară – IMF „Carol Davila” București 

• 1989, lucrare de diplomă – IMF „Carol Davila” București  

Afilieri profesionale: 

• Membru al „Zahnärztekammer Berlin” – Asociația Dentară a Germaniei  

• Membru al „UNAS” – Asociația Dentară a României 

La data prezentului raport, Dr. Cristina Antoaneta Fischer deține 99.4% din pachetul de părți sociale al Dr. 

Fischer and Partners S.R.L., acționarul majoritar al Societății, cu 4,408,100 acțiuni, rezultând într-o deținere 

indirecta de 74.1881% din capitalul social Emitentului. 
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Caroline Adela Ingrid Fischer– Administrator 

Caroline Fischer a urmat cursurile Facultății de Medicină Dentară din cadrul „Universității de Medicină și 
Farmacie Carol Davila” din București, implincându-se, în paralel, în cadrul laboratorului Dr. Fischer Dental Lab 

la dezvoltarea sectorului digital al acestuia. După încheierea studiilor, a colaborat, ca medic stomatolog, cu o 

serie de clinici, atât din București, cât și din Berlin, unde a urmat o serie de cursuri cu specializarea în 

pedodonție „Curriculum Kinder-und Jugendzahnheilkunde“. În anul 2018, s-a întors în România, pentru a 

participa proactiv la dezvoltarea Dr. Fischer Dental Lab (laboratorul), secțiunea digitală în continuă 

expansiune a laboratorului. În prezent, Caroline Fischer este doctorandă în cadrul Facultății de Medicină 

Dentară-Universitatea „Titu Maiorescu”. Fiind o persoană dedicată acestui domeniu, se implică în numeroase 

proiecte de voluntariat, printre care și în proiectul „Overland for Smile”. 

Domenii de expertiză: 

• Medicină dentară, management 

Experiență profesională: 

• 2016 – 2017 - Clinica Dr. Drăguș 

• 2017 – 2018 - Zahnarztpraxis Richter und Partner, Berlin 

• 2018 – prezent – medic stomatolog colaborator al cabinetului Dr. Frînc Dentist  

Educație și formare: 

• 2010 – Bacalaureat, Sophie-Scholl-Oberschule, Berlin 

• 2016 - Diplomă de licență, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, 
Facultatea de Medicină Dentară 

• 2016 - prezent - Doctorandă la Universitatea „Titu Maiorescu” din București 

La data prezentului raport, Caroline Fischer deține 295,300 acțiuni în cadrul Societății, reprezentând o 

deținere de 4.9999% din capitalul social. Caroline Fischer este fiica d-nei Dr. Cristina Antoaneta Fischer. 

BMC Management & Investments S.R.L. – Administrator 

Societatea BMC Management & Investments S.R.L. are sediul social în București, Str. Dorneasca, Nr.14, Bl. 

P59, Sc.1, Ap. 19, Sector 5, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București, sub nr. 

J40/17675/2021 și CUI: RO 45062577 reprezentată prin Bogdan-Marius Chirodea - administrator, care deține, 

la data prezentului raport, 0.1101% din capitalul social al Emitentului. 

La data prezentului raport, BMC Management & Investments S.R.L. nu deține acțiuni în cadrul Societății. 

Membrii Consiliului de Administrație nu au fost implicați în niciun litigiu referitor la activitatea acestora în 

cadrul Emitentului sau referitor la capacitatea respectivilor membri de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul 

Societății.  

În anul 2021, ședințele Consiliului de Administrație au fost în număr de 7. Toți cei 3 membri ai Consiliului de 

Administrație au participat la ședințe. 

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a Societății 
Principalele persoane implicate în conducerea executivă a Societății sunt:  

Dr. Fischer Cristina Antoaneta – Director General 

Dr. Fischer Cristina Antoaneta este Directorul General și Președintele Consiliului de Administrație al Societății. 
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Bogdan-Marius Chirodea – Director Executiv 

Bogdan Chirodea s-a născut în București, în anul 1991, și a urmat școala și liceul în același oraș. După 

absolvirea liceului, fiind atras de domeniul administrării afacerilor și al antreprenoriatului, a decis să urmeze 

atât studii economice, cât și juridice. După absolvire, a ales să activeze în domeniul administrării afacerilor și, 
mai nou, în cel al investițiilor. Bogdan Chirodea a fost desemnat în calitate de Director Executiv al Companiei, 

prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 7/06.12.2021. Directorul Executiv se subordonează Directorului 

General și Consiliului de Administrație. 

Domenii de expertiză: 

• Management, drept  

Educație și formare: 

• 2010 – Colegiul Național Spiru Haret, București 

• 2013 – Diplomă de licență, Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Comerț 

• 2014 – Diplomă de licență, Universitatea din București, Facultatea de Drept 

• 2015 – Diplomă de master, Univesitatea din București, Facultatea de Drept, Specializarea Drept 

Internațional Public 

Experiență profesională: 

• 2013, Internship - Mircea Andrei și Asociații 

• 2014 – 2021, Administrator - Dr Fischer Dental S.R.L. 

• 2015 – prezent, Co-fondator si Președinte - Asociația Club Sportiv Magic Jump Shot 

• noiembrie 2021 – decembrie 2021, Director General – Dr. Fischer Dental S.A. 

• decembrie 2021 – prezent, Director Executiv – Dr. Fischer Dental S.A. 

La data prezentului raport, Bogdan-Marius Chirodea deține 6,500 acțiuni în cadrul Societății, reprezentând o 

deținere de 0.1101% din capitalul social. Totodată, Bogdan-Marius Chirodea deține 1 parte socială în Dr. 

Fischer and Partners SRL – acționarul majoritar al Emitentului -, reprezentând 0.05% din capitalul social al Dr. 

Fischer and Partners SRL, rezultand într-o deținere indirectă de 0.0373% din capitalul social al Emitentului. 

Cumulând deținerile directe ți indirecte, Bogdan-Marius Chirodea controlează 0.1474% din capitalul social al 

Emitentului. Bogdan-Marius Chirodea acționează în mod concertat cu acționarul majoritar al Societății, Dr. 

Fischer and Partners S.R.L., și împreună cu acționarii Caroline Adela Ingrid Fischer și Danielle Elise Fischer. 

Membrii conducerii executive nu au fost implicați în niciun litigiu referitor la activitatea acestora în cadrul 

Emitentului sau referitor la capacitatea respectivilor membri ai conducerii executive de a-și îndeplini 

atribuțiile în cadrul Societății. 
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5. SITUAȚIA FINANCIAR-CONTABILĂ 

 

Situația performanțelor financiare anuale consolidate 

 

a) perioada august – decembrie 2021 

 

Indicatori cont de profit și pierdere (lei) 2020 2021 

neauditat auditat 

Cifra de afaceri netă 6,317,642 8,669,571 
Variația stocurilor -1,121 -124 
Subvenții din exploatare 480,013 88,076 
Alte venituri din exploatare 67,650 72,564 
Venituri din exploatare - total 6,864,184 8,830,087 

Materii prime și materiale consumabile 1,002,047 1,514,965 
Alte cheltuieli materiale 71,399 120,376 
Cheltuieli privind energia și apa - 31,780 
Cheltuieli privind mărfurile nete de reduceri comerciale - 3,025 
Cheltuieli cu personalul 2,623,545 3,043,922 
Amortizări 38,722 213,269 
Ajustări de valoare privind activele circulante - 391,117 
Alte cheltuieli de exploatare 1,862,007 2,664,979 
Ajustări de valoare privind provizioanele - 126,945 
Cheltuieli de exploatare - total 5,597,720 8,110,378 

Rezultatul din exploatare 1,266,464 719,709 

Venituri financiare 71,566 43,160 
din care venituri privind dobânzile 203 172 

Cheltuieli financiare 28,579 63,332 
din care cheltuieli privind dobânzile - 28,437 

Rezultatul financiar 42,987 -20,172 

Rezultatul brut 1,309,451 699,537 

Impozitul pe profit 146,490 53,645 

Alte impozite - 24,853 

Rezultatul net 1,162,961 621,039 

 

b) perioada ianuarie – decembrie 2021 

 

Indicatori cont de profit și pierdere (lei) 2020 2021 

neauditat neauditat 

Cifra de afaceri netă 9,213,616 10,566,211 
Variația stocurilor -1,121 -124 
Subvenții din exploatare 555,575 88,076 
Alte venituri din exploatare 163,926 92,279 
Venituri din exploatare - total 9,931,996 10,746,442 

Materii prime și materiale consumabile 1,414,556 1,867,901 
Alte cheltuieli materiale 168,837 171,604 
Cheltuieli privind energia și apa 62,455 73,173 
Cheltuieli privind mărfurile nete de reduceri comerciale 39,171 19,045 
Cheltuieli cu personalul 3,242,513 3,498,782 
Amortizări 440,530 445,476 
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Ajustări de valoare privind activele circulante - 391,117 
Alte cheltuieli de exploatare 2,032,792 2,612,109 
Ajustări de valoare privind provizioanele - 126,945 
Cheltuieli de exploatare - total 7,400,854 9,206,152 

Rezultatul din exploatare 2,531,142 1,540,290 

Venituri financiare 94,735 66,096 
din care venituri privind dobânzile 203 172 

Cheltuieli financiare 106,028 116,934 
din care cheltuieli privind dobânzile 2,925 35,867 

Rezultatul financiar -11,293 -50,838 

Rezultatul brut 2,519,849 1,489,452 

Impozitul pe profit 146,490 53,645 

Alte impozite 35,315 45,024 

Rezultatul net 2,338,044 1,390,783 

 

Situația performanțelor financiare anuale individuale  

 

Elemente cont de profit și pierdere (lei) 2020 2021 

auditat auditat 

Cifra de afaceri netă 6,317,642 7,044,917 
Variația stocurilor -1,121 -124 
Subvenții din exploatare 480,013 88,076 
Alte venituri din exploatare 67,650 63,383 
Venituri din exploatare - total 6,864,184 7,196,252 

Materii prime și materiale consumabile 1,002,047 1,223,346 
Alte cheltuieli materiale 71,399 82,954 
Cheltuieli privind mărfurile nete de reduceri comerciale - -376 
Cheltuieli cu personalul 2,623,545 2,726,032 
Amortizări 38,722 56,581 
Ajustări de valoare privind activele circulante - 266,693 
Alte cheltuieli de exploatare 1,862,007 2,587,285 
Ajustări privind provizioanele - 90,257 
Cheltuieli de exploatare - total 5,597,720 7,032,773 

Rezultatul din exploatare 1,266,464 163,479 

Venituri financiare 71,567 50,757 
din care venituri privind dobânzile 203 172 

Cheltuieli financiare 28,579 30,481 
din care cheltuieli privind dobânzile - - 

Rezultatul financiar 42,988 20,276 

Rezultatul brut 1,309,452 183,755 

Impozitul pe profit 146,490 53,645 

Rezultatul net 1,162,962 130,110 

 

Situația poziției financiare anuale consolidate 

 

a) perioada august – decembrie 2021 

 

Elemente bilanțiere (lei) 2020 2021 

neauditat auditat 

Active imobilizate 96,659 1,549,427 
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Imobilizări necorporale 580 129,844 

Imobilizări corporale 96,079 1,309,646 

Imobilizări financiare - 109,937 

Active circulante 3,978,786 8,495,319 

Stocuri 285,980 643,248 

Creanțe, din care: 2,693,749 1,507,271 

Creanțe reprezentând dividende distribuite în cursul exercițiului 
financiar 

1,808,008 - 

Investiții pe termen scurt - 4,868,860 

Casa și conturi la bănci 999,057 1,475,940 

Cheltuieli în avans 5,045 8,014 

Total active 4,080,490 10,052,760 

Datorii pe termen scurt 573,015 1,986,896 

Datorii pe termen lung - 345,936 

Total datorii 573,015 2,332,832 

Provizioane - 126,945 

Venituri în avans - 621,462 

Capitaluri proprii 3,507,475 6,971,519 

Capital social 1,001,040 1,181,227 

Prime de capital - 4,955,148 

Rezerve   72,236 81,424 

Rezultatul reportat 1,336,709 141,869 

Rezultatul exercițiului 1,162,962 621,039 

Repartizarea profitului -65,472 -9,188 

Total pasive 4,080,490 10,052,758 

 

a) perioada ianuarie – decembrie 2021 

 

Elemente bilanțiere (lei) 2020 2021 

neauditat neauditat 

Active imobilizate 1,524,121 1,549,427 

Imobilizări necorporale 58,135 129,844 
Imobilizări corporale 1,357,626 1,309,646 
Imobilizări financiare 108,360 109,937 
Active circulante 3,611,193 8,495,319 

Stocuri 409,745 643,248 
Creanțe, din care: 1,806,763 1,507,271 
Creanțe reprezentând dividende distribuite în cursul exercițiului 
financiar 

598,477 486,004 

Investiții pe termen scurt   4,868,860 
Casa și conturi la bănci 1,394,685 1,475,940 
Cheltuieli în avans 7,749 8,014 

Total active 5,143,063 10,052,760 

Datorii pe termen scurt 971,566 1,986,897 
Datorii pe termen lung 319,927 345,936 
Total datorii 1,291,493 2,332,833 

Provizioane - 126,945 

Venituri în avans 5,087 621,462 

Capitaluri proprii 3,846,483 6,971,520 

Capital social 1,013,050 1,181,227 
Prime de capital - 4,955,148 
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Rezerve   74,636 83,824 
Rezultatul reportat 486,225 -630,274 
Rezultatul exercițiului 2,338,044 1,390,783 
Repartizarea profitului -65,472 -9,188 
Total pasive 5,143,063 10,052,760 

 

Situația poziției financiare anuale individuale 

 

Elemente bilanțiere (lei) 2020 2021 

auditat auditat 

Active imobilizate 96,659 577,045 

Imobilizări necorporale 580 81,588 
Imobilizări corporale 96,079 483,447 
Imobilizări financiare - 12,010 
Active circulante 3,978,786 8,427,358 

Stocuri 285,980 560,255 
Creanțe 2,693,749 2,213,084 
Investiții pe termen scurt - 4,868,860 
Casa și conturi la bănci 999,057 785,159 
Cheltuieli în avans 5,045 5,466 

Total active 4,080,490 9,009,869 

Datorii pe termen scurt 573,015 1,833,295 
Datorii pe termen lung - - 
Total datorii 573,015 1,833,295 

Provizioane - 90,257 

Venituri în avans - 613,397 

Capitaluri proprii 3,507,475 6,472,920 

Capital social 1,001,040 1,181,227 
Prime de capital - 4,955,148 
Rezerve   72,236 81,424 
Rezultatul reportat 1,336,709 134,199 
Rezultatul exercițiului 1,162,962 130,110 
Repartizarea profitului -65,472 -9,188 
Total pasive 4,080,490 9,009,869 

 

Situația fluxurilor de trezorerie consolidate (perioada august – decembrie 2021) 

 

Descriere 
2020 2021 

neauditat auditat 

Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:     

Profit brut 1,309,452 699,537 

Ajustări pentru:     

Amortizare și ajustări de depreciere privind imobilizările corporale și 
necorporale 

38,722 213,269 

Ajustări de depreciere privind activele circulante 6,485 272,402 

Pierderi din creanțe - 21 

Provizioane pentru concedii neefectuate - 126,945 

Veniturile din dobânzi 203 172 

Amortizare grant primit - -112,528 

Ajustare subvenții filiala - 8,065 
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Pierdere/(Profit) din vânzarea respectiv casarea imobilizărilor corporale 
și necorporale 

-14,184 - 

Venituri/Cheltuieli privind diferențele de curs valutar aferente 
împrumutului acordat 

-10,440 -18,713 

Profitul din exploatare înainte de schimbări în capitalul circulant 1,330,237 1,189,170 

Descreștere / (Creștere) a creanțelor comerciale și de alta natura 27,833 936,717 

(Creștere) / Descreștere a stocurilor -8,325 -294,019 

(Descreștere) / Creștere a datoriilor comerciale și de altă natură -1,041,553 -462,980 

Impozit pe profit/venit plătit -135,416 -116,623 

Numerar generat din activități de exploatare 172,776 1,252,266 

Fluxuri de numerar din activități de investiție:     

Plăți pentru achiziționarea de imobilizări necorporale -1,012 -83,645 

Încasări din vânzarea de imobilizări corporale 67,649 - 

Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale -18,229 -441,312 

Dobânzi încasate -203 -172 

Împrumut acordat -1,797,568 - 

Intrări de trezorerie de la filiale - 291,674 

Plăți pentru achiziția de filiale - -12,010 

Numerar net din activități de investiție -1,749,362 -245,466 

Fluxuri de numerar din activități de finanțare:     

Încasări din emisiunea de acțiuni - 5,135,335 

Încasări din granturi - 725,925 

Depozite bancare pe termen scurt constituite - 
-

4,868,860 

Plăți dividende -737,666 
-

1,522,317 

Flux de numerar net din activități de finanțare -737,666 -529,917 

Descreșterea / creșterea netă a numerarului și echivalentelor de 
numerar 

-2,314,253 476,883 

Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar 3,313,310 999,057 

Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul exercițiului 999,057 1,475,940 

 

Situația fluxurilor de trezorerie individuale 

 

Descriere 
2020 2021 

auditat auditat 

Fluxuri de numerar din activități de exploatare:     

Profit brut 1,309,452 183,755 

Ajustări pentru:     

Amortizare și ajustări de depreciere privind imobiliz. corporale și 
necorporale 

38,722 56,581 

Ajustări de depreciere privind activele circulante 6,485 272,402 

Pierderi din creanțe - 21 

Provizioane pentru concedii neefectuate - 90,257 

Veniturile din dobânzi 203 172 

Amortizare grant primit - -112,528 
Pierdere/(Profit) din vânzarea / casarea imobilizărilor corporale și 
necorporale 

-14,184 - 

Venituri/Cheltuieli privind dif. de curs valutar aferente împrumutului 
acordat 

-10,440 -29,269 
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Profitul din exploatare înainte de schimbări in capitalul circulant 1,330,237 461,392 

Descreștere / (Creștere) a creanțelor comerciale și de altă natură 27,833 -76,383 

(Creștere) / Descreștere a stocurilor -8,325 -274,275 

(Descreștere) / Creștere a datoriilor comerciale și de altă natură 
-

1,041,553 
513,337 

Impozit pe profit plătit -135,416 -104,577 

Numerar generat din activități de exploatare 172,776 19,494 

Fluxuri de numerar din activități de investiție:     

Plăți pentru achiziționarea de imobilizări necorporale -1,012 -83,645 

Încasări din vânzarea de imobilizări corporale 67,649 - 

Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale -18,229 -441,312 

Dobânzi încasate -203 -172 

Împrumut acordat 
-

1,797,568 
- 

Plăți pentru achiziția de părți sociale - -12,010 

Numerar net din activități de investiție 
-

1,749,362 
-537,140 

Fluxuri de numerar din activități de finanțare:     

Încasări din emisiunea de acțiuni - 5,135,335 

Încasari din granturi - 725,925 

Depozite bancare pe termen scurt constituite - 
-

4,868,860 

Plăți dividend -737,666 
-

1,188,652 

Flux de numerar net din activități de finanțare -737,666 -196,252 

Descreșterea / creșterea netă a numerarului și echivalentelor de 
numerar 

-
2,314,253 

-213,898 

Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar 3,313,310 999,057 

Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul exercițiului 999,057 785,159 
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6. IMPLEMENTAREA PRINCIPIILOR DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ 

Principiile de guvernanță corporativă aplicabile emitenților de pe SMT al Bursei de Valori București și gradul 
de implementare al acestora de către Emitent, la data prezentului raport, sunt următoarele:  

Cerința de îndeplinit Îndeplinește 
integral 

Îndeplinește 
parțial 

Explicații 

A. Responsabilități ale 

Consiliului de Administrație 

   

A.1. Societatea trebuie să dețină 

un regulament intern al 

Consiliului care să includă 

termeni de referință cu privire la 

Consiliu și la funcțiile de 

conducere cheie ale societății. 
Administrarea conflictului de 

interese la nivelul Consiliului 

trebuie, de asemenea, să fie 

tratat în regulamentul 

Consiliului. 

 √ În prezent, Societatea este în stadiul de elaborare 

al unui regulament intern al Consiliului, care va fi 

integrat într-un regulament de guvernanță 

corporativă. 

A.2. Orice alte angajamente 

profesionale ale membrilor 

Consiliului, inclusiv poziția de 

membru executiv sau 

neexecutiv al Consiliului în alte 

societăți (excluzând filiale ale 

societății) și instituții non-profit, 

vor fi aduse la cunoștință 

Consiliului înainte de numire și 

pe perioada mandatului. 

√  Emitentul respectă prevederile prezentului 

principiu de guvernanță corporativă 

A.3. Fiecare membru al 

Consiliului va informa Consiliul 

cu privire la orice legătură cu un 

acționar care deține direct sau 

indirect acțiuni reprezentând nu 

mai puțin de 5% din numărul 

total de drepturi de vot. Această 

obligație are în vedere orice fel 

de legătură care poate afecta 

poziția membrului respectiv pe 

aspecte ce țin de decizii ale 

Consiliului. 

√  Emitentul respectă prevederile prezentului 
principiu de guvernanță corporativă 

A.4. Raportul anual trebuie să 

informeze dacă a avut loc o 

evaluare a Consiliului, sub 

conducerea președintelui. 

Trebuie să conțină, de 

asemenea, numărul de ședințe 

ale Consiliului. 

 √ Raportul anual specifică numărul de ședințe ale 
Consiliului de Administrație din anul 2021. 

Raportul anual nu include o evaluare a Consiliului. 

A.5. Procedura privind 

cooperarea cu Consultantul 

Autorizat pentru o perioadă în 

care aceeasta cooperare este 

√  Emitentul a semnat un contract cu Tradeville S.A. 

prin care Consultantul Autorizat prestează servicii 

de sprijin post-listare în vederea îndeplinirii 

obligațiilor de raportare, pentru o perioadă de 12 

(douăsprazece) luni după admiterea la 
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aplicabilă va conține cel puțin 

următoarele: 

A.5.1. Persoana de legătură cu 

Consultantul Autorizat; 

A.5.2. Frecvența întâlnirilor cu 

Consultantul Autorizat, care va 

fi cel puțin o dată pe lună și ori 

de câte ori evenimente sau 

informații noi implică 

transmiterea de rapoarte 

curente sau periodice, astfel 

încât Consultatul Autorizat să 

poată fi consultat; 

A.5.3. Obligația de a informa 

Bursa de Valori București cu 

privire la orice disfuncționalitate 

apărută în cadrul cooperării cu 

Consultantul Autorizat, sau 

schimbarea Consultantului 

Autorizat. 

tranzacționare pe segmentul SMT al Bursei de 

Valori București. 

 

Persoana de legătură cu Consultantul Autorizat 

este dl. Bogdan-Marius Chirodea, în calitate de 

Director Executiv al Societății și de reprezentant al 
membrului Consiliului de Administrație, BMC 
Management & Investments S.R.L.  

 

Dacă este necesar, Societatea va informa Bursa de 
Valori București cu privire la orice 
disfuncționalitate apărută în cadrul cooperării cu 
Consultantul Autorizat, respectiv schimbarea 

Consultantului Autorizat. 

B. Sistemul de Control Intern    

B.1. Consiliul va adopta o 

politică astfel încât orice 

tranzacție a societății cu o filială 

reprezentând 5% sau mai mult 

din activele nete ale Societății, 
conform celei mai recente 

raportări financiare, să fie 

aprobată de Consiliu. 

 √ În prezent, Societatea este în stadiul de elaborare 

al unui regulament intern al Consiliului, care va fi 

integrat într-un regulament de guvernanță 
corporativă. 

B.2. Auditul intern trebuie să fie 

realizat de către o structură 

organizatorică separată 

(departamentul de audit intern) 

din cadrul societății sau prin 

serviciile unei terțe părți 
independente, care va raporta 

Consiliului, iar, în cadrul 

Societății, îi va raporta direct 

Directorului General. 

 √ Potrivit prevederilor Actului Constitutiv al 

Emitentului, actualizat în data de 22.11.2021, 

Societatea va organiza auditul intern conform legii 

și normelor elaborate de Camera Auditorilor 

Financiari din România. 

 

Societatea se află în curs de îndeplinire a acestei 

cerințe. 
 

C. Recompense echitabile și 

motivare 

   

C.1. Societatea va publica în 

raportul anual o secțiune care va 

include veniturile totale ale 

membrilor Consiliului și ale 

directorului general aferente 

anului financiar respectiv și 

valoarea totală a tuturor 

bonusurilor sau a oricăror 

compensații variabile și, de 

asemenea, ipotezele cheie și 

principiile pentru calcularea 

veniturilor menționate mai sus. 

- - Emitentul nu va publica, în raportul anual, 

secțiunea care va include veniturile totale ale 
membrilor Consiliului și ale directorului general 
aferente anului financiar respectiv și valoarea 

totală a tuturor bonusurilor sau a oricăror 
compensații variabile și, de asemenea, ipotezele 

cheie și principiile pentru calcularea veniturilor 
menționate mai sus. 
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D. Construind valoare prin 

relația cu investitorii 

   

D.1. Suplimentar față de 

informațiile prevăzute în 

prevederile legale, pagina de 

internet a Societății va conține o 

secțiune dedicată Relației cu 

Investitorii, atât în limba 

română cât și în limba engleză, 

cu toate informațiile relevante 

de interes pentru investitori, 

incluzând: 

- D.1.1. Principalele 

regulamente ale Societății, în 

particular actul constitutiv și 

regulamentele interne ale 

organelor statutare 

- D.1.2. CV-urile membrilor 

organelor statutare D.1.3. 

Rapoartele curente și rapoartele 

periodice 

- D.1.4. Informații cu privire la 

adunările generale ale 

acționarilor: ordinea de zi și 

materialele aferente; hotărârile 

adunărilor generale 

- D.1.5. Informații cu privire la 

evenimente corporative precum 

plata dividendelor sau alte 

evenimente care au ca rezultat 

obținerea sau limitări cu privire 

la drepturile unui acționar, 

incluzând termenele limită și 

principiile unor astfel de 

operațiuni 

- D.1.6. Alte informații de natură 

extraordinară care ar trebui 

făcute publice: anularea/ 

modificarea/ inițierea 

cooperării cu un Consultant 

Autorizat; semnarea/ 

reînnoirea/ terminarea unui 

acord cu un Market Maker 

- D.1.7. Societatea trebuie să 

aiba o funcție de Relații cu 

Investitorii și să includă în 

secțiunea dedicată acestei 

funcții, pe pagina de internet a 

Societății, numele și datele de 

contact ale unei persoane care 

are capacitatea de a furniza, la 

cerere, informațiile 

corespunzătoare 

 √ Societatea are o pagină de internet 
(https://www.fischer.ro/). Pe viitor, aceasta va 

avea o secțiune dedicată relației cu investitorii, 

urmând ca în acea secțiune să fie publicate toate 

informațiile de interes pentru aceștia. 
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D.2. O societate trebuie să aibă 

adoptată o politică de dividend 

a Societății, ca un set de direcții 
referitoare la repartizarea 

profitului net, pe care 

Societatea declară că o va 

respecta. Principiile politicii de 

dividend trebuie să fie publicate 

pe pagina de internet a 

Societății. 

 √ Principiile directoare ale politicii de dividend a 

Societății sunt descrise la Secțiunea 3.2 din 

prezentul raport. Politica de dividend a Societății 
va fi inclusă în regulamentul de guvernanță 

corporativă care este în curs de elaborare, care va 

fi publicat pe pagina de internet a Societății. 

D.3. O societate trebuie să aibă 

adoptată o politica cu privire la 

prognoze și dacă acestea vor fi 

furnizate sau nu. Prognozele 

reprezintă concluziile 

cuantificate ale studiilor care 

vizează determinarea 

impactului total al unei liste de 

factori referitori la o perioadă 

viitoare (așa-numitele ipoteze). 

Politica trebuie să prevadă 

frecvența, perioada avută în 

vedere și conținutul 

prognozelor. Prognozele, dacă 

sunt publicate, vor fi parte a 

rapoartelor anuale, semestriale 

sau trimestriale. Politica cu 

privire la prognoze trebuie să fie 

publicată pe pagina de internet 

a Societății. 

 √ În prezent, Societatea nu are o politica formalizată 

de prognoze, dar întocmește previziuni 

semestriale și anuale, la nivel consolidat. Aceste 

previziuni sunt revizuite și actualizate periodic de 

către conducerea Societății, fiind adaptate în 

funcție de situația activității curente și a mediului 

în care activează.  

Pentru a oferi participanților pieței de capital o 

imagine actualizată, corectă și completă asupra 

perspectivelor firmei, după listarea pe piața de 

capital, Dr. Fischer va comunica semestrial 

prognoze privind evoluția principalilor indicatori 

economico-financiari ai Grupului Dr. Fischer. 

Aceste comunicări vor include și urmărirea 

realizării prognozelor anterioare. 

În cazul unor rezultate inferioare celor 

prognozate, conducerea Emitentului, 

reprezentând societatea-mamă a Grupului Dr. 

Fischer, va analiza cauzele și va decide măsuri de 

eliminare sau reducere a cauzelor interne și de 

adaptare la efectele cauzelor externe. Previziunile 

privind viitorul sunt realizate cu bună-credință de 

către conducerea executivă, care se bazează pe 

informațiile curente, dar și pe diverse procese 

interne rezonabile.  

Politica de prognoze va fi integrată în 
regulamentul de guvernanță corporativă care este 
în curs de elaborare. 

D.4. O societate trebuie să 

stabilească data și locul unei 

adunări generale astfel încât să 

permită participarea unui 

număr cât mai mare de 

acționari. 

√  Societatea respectă prevederile acestei cerințe. 
Societatea va organiza ședințele adunărilor 
generale ale acționarilor în sala mare de 

conferințe din clădirea din București în care-și 
desfășoară activitatea și, totodată, va folosi și 
sistemul online de participare la ședințele 
adunărilor generale ale acționarilor - eVote. 

D.5. Rapoartele financiare vor 

include informații atât în 

română cât și în engleză, cu 

privire la principalii factori care 

influențează schimbări la nivelul 

vânzărilor, profitului 

operațional, profitului net sau 

 √ Raportul anual aferent exercițiului financiar 2021 
va fi publicat doar în limba română. Pe viitor, 
Societatea are în vedere publicarea rapoartelor 

financiare și în limba engleză.  
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orice alt indicator financiar 

relevant. 

D.6. Societatea va organiza cel 

puțin o întâlnire/ conferință 

telefonică cu analiști și 

investitori, în fiecare an. 

Informațiile prezentate cu 

aceste ocazii vor fi publicate în 

secțiunea Relații cu Investitorii 

de pe pagina de internet a 

Societății, la momentul 

respectivei întâlniri/ conferințe 

telefonice 

 √ Emitentul intenționează să organizeze, anual, 
evenimentul fizic Ziua Investitorului Dr. Fischer 

Dental, care va fi anunțat la o dată ulterioară pe 
pagina de internet a Companiei și pe paginile 

rețelelor de socializare ale Grupului. Pentru anul 

curent, Dr. Fischer Dental își propune organizarea 
primei ediții a acestui eveniment. 
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7. DECLARAȚIA CONDUCERII 
București, 20 aprilie 2022 

 

Prin prezenta, subsemnata, FISCHER CRISTINA ANTOANETA, în calitate de Președinte al Consiliului de 

Administrație al societății Dr. Fischer Dental S.A., în conformitate cu art. 30 din Legea Contabilității nr. 

82/1991, îmi asum răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2021 și prin prezenta 

confirm următoarele:        

1. Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu 

reglementările contabile aplicabile; 

2. Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a 

celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată; 

3. Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate. 

 

Fondator, Președinte al Consiliului de Administrație și Director General, 

Dr. Antoaneta Fischer 

Dr. Fischer Dental S.A. 
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BILANTUL CONTABIL 

Denumirea elementului Nr. 

rd. 

Nr. 

rd. 

 Sold la 

01.01.2021  

 Sold la 

31.12.2021  

A. ACTIVE IMOBILIZATE 
    

I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-

280-290 - 4904)  

 

01 

 

01 

                          

580  

                     

81,588  

II. IMOBILIZARI CORPORALE  

(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-

2931-2935 - 4903) 

 

02 

 

02 

                        

96,079  

                      

483,447  

III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)  03 03 
 

    12,010  

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)  04 04      96,659  577,045  

B. ACTIVE CIRCULANTE 
    

I. STOCURI  

(ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+ 

346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-

388+4091-391- 392-393-394-395-396-397-398-din ct.4428 - 4901) 

 

05 

 

05 

                      

285,980  

                      

560,255  

II.CREANTE 

1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+ 

441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** 

+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187) 

 

06 

 

06a 

                   

2,693,749  

                   

2,213,084  

2. Creante reprezentand dividende repartizate in cursul exercitiului fi-

nanciar (ct. 463) 

 

07 

 

06b 

 
                                 

-    

TOTAL (rd. 06a+06b) 08 06 2,693,749  2,213,084  

III. INVESTITII PE TERMEN SCURT 

(ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598) 

 

09 

 

07 

 
                   

4,868,860  

IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542) 10 08     999,057     785,159  

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) 11 09 3,978,786  8,427,358  

C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd.11+12) 12 10       5,045         5,466  

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 471*) 13 11        5,045         5,466  

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 471*) 14 12 
 

    -    

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA 

DE PANA LA UN AN  

(ct.161+162+166+167+168-

169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+ 

426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+44

6***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+5

09+5186+519) 

 

 

15 

 

 

13 

                       

 

573,015  

                    

 

1,833,295  

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-

13-20-23-26) 

 

16 

 

14 

                   

3,410,816  

                   

6,293,623  
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Denumirea elementului Nr. 

rd. 

Nr. 

rd. 

 Sold la 

01.01.2021  

 Sold la 

31.12.2021  

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14) 17 15 3,507,475      6,870,668  

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PER. MAI 

MARE DE UN AN  

(ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+ 

424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444**

*+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+5

09+5186+519) 

 

 

18 

 

 

16 

 
                                  

 

-    

H. PROVIZIOANE (ct. 151) 19 17 
 

    90,257  

I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28) 20 18 
 

   613,397  

1. Subventii pentru investitii (ct. 475), (rd.20+21) 21 19 
 

    399,123  

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 475*) 22 20 
 

119,488  

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 475*) 23 21 
 

279,635  

2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472) (rd.23+24) 24 22 
 

214,274                  

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*) 25 23 
 

186,418 

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*) 26 24 
 

27,856 

3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti 

(ct. 478) (rd.26+27) 

 

27 

 

25 

 
                                 

-    

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 478*) 28 26 
 

- 

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 478*) 29 27 
 

-    

Fondul comercial negativ (ct.2075) 30 28 
 

-    

J. CAPITAL SI REZERVE 
    

I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34) 31 29  1,001,040   1,181,227  

1. Capital subscris varsat (ct. 1012) 32 30 1,001,040   1,181,227  

2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011) 33 31 
 

-    

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 34 32 
 

-    

4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 35 33 
 

-    

5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) 36 34 
 

-    

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 37 35 
 

4,955,148  

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 38 36 
 

-    

IV. REZERVE (ct.106) 39 37     72,236       81,424  

Actiuni proprii (ct. 109) 40 38 
 

-    

Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 41 39 
 

-    

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 42 40 
 

-    

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) SOLD C (ct. 117) 43 41 1,336,709     134,199  

SOLD D (ct. 117) 44 42 
 

- 

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR SOLD C 

(ct. 121) 

45 43  1,162,962    130,110  

SOLD D (ct. 121) 46 44 
 

-    

Repartizarea profitului (ct. 129) 47 45      65,472         9,188  
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CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-

44-45) 

48 46  3,507,475  6,472,920  

Patrimoniul public (ct. 1016) 49 47 
 

-    

Patrimoniul privat (ct. 1017) 50 48 
 

-    

CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18) 51 49 3,507,475   6,472,920  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizate si semnate in numele Consiliului de Administratie la data de 18.04.2022 de catre: 

 

ADMINISTRATOR,       INTOCMIT, 

Numele si prenumele: Fischer Cristina Antoaneta    KCG ACCOUNTING SERVICES SRL 

Semnatura        Calitatea: Pers Juridice Autorizate Membre CECCAR 

_________________________      Nr. de inreg in organismul profesional: 8149/2013 
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CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE 

 

Denumirea elementului Nr. 

rd. 

Nr. 

rd. 

 Exercitiul  

financiar 2020  

 Exercitiul  

financiar 2021  

1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03-04+06) 01 01           6,317,642           7,044,917  

- din care, cifra de afaceri neta corespunzatoare activitatii prepon-

derente efectiv desfasurate 

02 01a 
  

Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708) 03 02           6,317,642           7,044,917  

Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707) 04 03  -                         -    

Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 05 04  -                         -    

Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din Registrul 

general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*) 

 
05 

  

Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete 

(ct.7411) 

06 06  -                         -    

2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie 

(ct.711+712) 

    

Sold C 07 07  -                         -    

Sold D 08 08                  1,121                      124  

3. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale 

(ct.721+ 722) 

09 09  -                         -    

4. Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 755) 10 10  -                         -    

5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct. 725) 11 11  -                         -    

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

+ 7416 + 7417 + 7419) 

12 12              480,013                88,076  

7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) 13 13                67,650                63,383  

-din care, venituri din subventii pentru investitii (ct.7584) 14 14  -                24,451  

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) 15 15  -                         -    

  16 16           6,864,184           7,196,252  

8. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile 

(ct.601+602) 

17 17           1,002,047           1,223,346  

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 18 18                71,399                82,954  

b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)(ct.605) 19 19  -                         -    

- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051) 20 19a 
  

c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607) 21 20  -                         -    

Reduceri comerciale primite (ct. 609) 22 21 
 

                    376  

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) 23 22           2,623,545           2,726,032  

a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644) 24 23           2,565,203           2,665,395  

b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645+646) 25 24                58,342                60,637  
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Denumirea elementului Nr. 

rd. 

Nr. 

rd. 

 Exercitiul  

financiar 2020  

 Exercitiul  

financiar 2021  

10.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necor-

porale (rd. 26 - 27) 

26 25                38,722                56,581  

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818) 27 26                38,722                56,581  

a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818) 28 27  -                         -    

b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) 29 28  -              266,693  

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818) 30 29  -              270,661  

b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818) 31 30  -                   3,968  

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37) 32 31           1,862,007           2,587,285  

11.1. Cheltuieli privind prestatiile externe 

(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628) 

33 32           1,762,545           2,530,086  

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate; chel-

tuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor 

acte normative speciale(ct. 635 + 6586*) 

34 33                45,627                49,636  

11.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct. 652) 35 34  -                         -    

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 655) 36 35  -                         -    

11.5. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct. 

6587) 

37 36  -                         -    

11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) 38 37                53,835                   7,563  

Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile ra-

diate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de 

leasing (ct.666*) 

 
38 

  

Ajustari privind provizioanele (rd. 40 - 41) 39 39  -                90,257  

- Cheltuieli (ct.6812) 40 40  -                90,257  

- Venituri (ct.7812) 41 41  -                         -    

CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 

21+22+25+28+31+ 39) 

42 42           5,597,720           7,032,773  

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: 
    

- Profit (rd. 16 - 42) 43 43           1,266,464              163,479  

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

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

- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate 46 46 
  

13. Venituri din dobanzi (ct. 766) 47 47                      203                      172  

- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate 48 48 
  

14. Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata 

(ct. 7418) 

49 49  -                         -    

15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) 50 50                71,364                50,584  

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

VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50) 52 52                71,567                50,757  
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Denumirea elementului Nr. 

rd. 

Nr. 

rd. 

 Exercitiul  

financiar 2020  

 Exercitiul  

financiar 2021  

16. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investi-

tiile financiare detinute ca active circulante (rd. 54 - 55) 

53 53  -                         -    

- Cheltuieli (ct.686) 54 54  -                         -    

- Venituri (ct.786) 55 55  -                         -    

17. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666) 56 56  -                         -    

- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate 57 57 
  

18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 58 58                28,579                30,481  

CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58) 59 59                28,579                30,481  

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A): 
    

- Profit (rd. 52 - 59) 60 60                42,988                20,276  

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

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) 62 62           6,935,751           7,247,009  

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) 63 63           5,626,299           7,063,254  

19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A): 
    

- Profit (rd. 62 - 63) 64 64           1,309,452              183,755  

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

20. Impozitul pe profit (ct.691) 66 66              146,490                53,645  

21. Impozitul specific unor activitati (ct. 695) 67 67  -                         -    

22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 68 68  -                         -    

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68) 69 69           1,162,962              130,110  

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64) 70 70  -                         -    

 

 

 

 

 

 

Autorizate si semnate in numele Consiliului de Administratie la data de 18.04.2022 de catre: 

 

ADMINISTRATOR,       INTOCMIT, 

Numele si prenumele: Fischer Cristina Antoaneta    KCG ACCOUNTING SERVICES SRL 

Semnatura        Calitatea: Pers Juridice Autorizate Membre CECCAR 

_________________________      Nr. de inreg in organismul profesional: 8149/2013 
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SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR 

Descriere 31.12.2020 31.12.2021 

Fluxuri de numerar din activitati de exploatare: 
  

Profit brut          1,309,452                183,755  

Ajustari pentru: 
 

                         -    

Amortizare si ajustari de depreciere privind imobiliz. corporale si necorporale                   38,722                    56,581  

Ajustari de depreciere privind activele circulante                    6,485                272,402  

Pierderi din creante 
 

                       21  

Provizioane pentru concedii neefectuate 
 

                90,257  

Veniturile din dobanzi                      203                        172  

Amortizare grant primit 
 

-112,528  

Pierdere/(Profit) din vanzarea / casarea imobilizarilor corporale si necorporale -14,184  
 

Venituri/Cheltuieli privind dif. de curs valutar aferente imprumutului acordat -10,440  -29,269  

Profitul din exploatare inainte de schimbari in capitalul circulant             1,330,237                 461,392  

Descrestere / (Crestere) a creantelor comerciale si de alta natura                  27,833  - 76,383  

(Crestere) / Descrestere a stocurilor -8,325  - 274,275  

(Descrestere) / Crestere a datoriilor comerciale si de alta natura -1,041,553                 513,337  

Impozit pe profit platit -135,416  -104,577  

Numerar generat din activitati de exploatare                172,776                  19,494  

Fluxuri de numerar din activitati de investitie: 
  

Plati pentru achizitionarea de imobilizari necorporale -1,012  -83,645  

Incasari din vanzarea de imobilizari corporale                  67,649  
 

Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale -18,229  -441,312  

Dobanzi incasate -203  - 172  

Imprumut acordat -1,797,568  
 

Plati pentru achizitia de parti sociale 
 

- 12,010  

Numerar net din activitati de investitie -1,749,362  -537,140  

Fluxuri de numerar din activitati de finantare: 
  

Incasari din emisiunea de actiuni 
 

            5,135,335  

Incasari din granturi 
 

               725,925  

Depozite bancare pe termen scurt constituite - -4,868,860 

Plati dividend -737,666  -1,188,652  

Flux de numerar net din activitati de finantare -737,666              -196,252  

Descresterea / cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar -2,314,253              -213,898 

Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar             3,313,310                 999,057  

Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului                999,057                 785,159  

 
Autorizate si semnate in numele Consiliului de Administratie la data de 18.04.2022 de catre: 

ADMINISTRATOR,       INTOCMIT, 

Numele si prenumele: Fischer Cristina Antoaneta    KCG ACCOUNTING SERVICES SRL 

Semnatura        Calitatea: Pers Juridice Autorizate Membre CECCAR 

_________________________      Nr. de inreg in organismul profesional: 8149/2013 
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SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU 

 

Element al capitalului propriu 

Sold la 

01.01.2020 Cresteri 

Reduceri / 

 Distribuiri 

Sold la 

31.12.2020 Cresteri 

Reduceri / 

Distribuiri 

Sold la 

31.12.2021 

Capital subscris 1,001,040   1,001,040 180,187  1,181,227 

Prime de capital     4,955,148  4,955,148 

Rezerve legale 6,764 65,472  72,236 9,188  81,424 

Profitul sau pierderea reportata  

                                              SOLD C 1,307,218 104,975 75,484 1,336,709 1,097,490 2,300,000 134,199 

                                              SOLD D       0 

Profitul sau pierderea exercitiului 

financiar                               SOLD C 111,535 1,162,962 111,535 1,162,962 130,110 1,162,962 130,110 

                                               SOLD D       0 

Repartizarea profitului -6,560 -65,472  -6,560 -65,472 -9,188 -65,472 -9,188 

Total capitaluri propria 2,419,997 1,267,937 180,459 3,507,475 6,362,935 3,397,490 6,472,920 

 

 

 

 

Autorizate si semnate in numele Consiliului de Administratie la data de 18.04.2022 de catre: 

 
ADMINISTRATOR,       INTOCMIT, 

Numele si prenumele: Fischer Cristina Antoaneta    KCG ACCOUNTING SERVICES SRL 

Semnatura        Calitatea: Pers Juridice Autorizate Membre CECCAR 

_________________________      Nr. de inreg in organismul profesional: 8149/2013 
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Note la situatiile financiare individuale anuale  

pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021 

 

NOTA 1 : INFORMATII DESPRE SOCIETATE  

 

DR FISCHER DENTAL SA a fost infiintata in anul 2014 si are sediul social in Bucuresti, Bdul Lacul 

Tei nr 1 BIS, etaj 3, Sector 2. 

 

DR FISCHER DENTAL SA  este o societate pe actiuni infiintata conform Hotararii Judecatoresti nr. 

J40/239/2014, avand Codul Unic de  Inregistrare 32652380, si are ca obiect principal, conform actului 

constitutiv al societatii: „Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale si stomatologice” 

COD CAEN 3250. 

Societatea este detinuta de urmatorii actionari: 

DR. FISCHER AND PARTNERS SRL, societate romana, cu sediul in Bucuresti Sectorul 2, Bulevardul 

Lacul Tei, Nr. 1BIS, camera 2, Etaj 4, CUI: 44918435, J40/16065/2021, care detine un numar de 4,408,100 

actiuni, in valoare nominala de 0.2 RON si in valoare totala de 881,620 RON, reprezentand 74.6359% din 

capitalul social al Societatii si din aportul la beneficii si pierderi; 

FISCHER DANIELLE ELISE, care detine un numar de 295,300 actiuni, in valoare nominala de 0.2 RON 

fiecare si in valoare totala de 59,060 RON, reprezentand 4.9999% din capitalul social al Societatii si din 

aportul la beneficii si pierderi; 

FISCHER CAROLINE ADELA INGRID, care detine un numar de 295,300 actiuni, in valoare nominala de 

0.2 RON fiecare si in valoare totala de 59,060 RON, reprezentand 4.9999% din capitalul social al Societatii 

si din aportul la beneficii si pierderi; 

CHIRODEA BOGDAN-MARIUS, care detine un numar de 6,500 actiuni, in valoare nominala de 0.2 RON 

fiecare si in valoare totala de 1,300 RON, reprezentand 0.1101% din capitalul social al Societatii si din aportul 

la beneficii si pierderi; 

ACTIONARI LISTA, care detin impreuna un numar de  900,936 actiuni, in valoare nominala de 0.2 RON 

fiecare si in valoare totala de 180,187.2 RON, reprezentand 15.2542% din capitalul social al Societatii si din 

aportul la beneficii si pierderi; 
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NOTA 2 : PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE 

Contabilitatea a fost organizata si a fost condusa in conformitate cu Legea contabilitatii nr. 82/1991, 

republicata. De asemenea s-au respectat prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice 

nr.1802/2014, privind aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene. 

Totodata, potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, precum 

si a celorlalte prevederi legale privind intocmirea si utilizarea formularelor comune si a celor cu 

regim special in activitatea financiar-contabila, toate operatiunile efectuate in anul 2021 au avut la 

baza documente justificative, intocmite si aprobate in cadrul entitatii. 

2.1. Principii contabile semnificative 

Situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021 au fost intocmite in 

conformitate cu urmatoarele principii contabile: 

Principiul continuitatii activitatii 

Se prezuma ca entitatea isi desfasoara  activitatea pe baza principiului continuitatii activitatii. Acest 

principiu presupune ca entitatea isi continua in mod normal functionarea, fara a intra in stare de 

lichidare sau reducere semnificativa a activitatii. 

 

Principiul permanentei metodelor 

Societatea aplica aceleasi politici contabile  si metode de evaluare  in mod consecvent de la un 

exercitiu financiar la altul. 

 

Principiul prudentei 

La intocmirea situatiilor finaciare anuale individuale recunoasterea si evaluarea s-au realizat pe o 

baza prudenta; astfel s-a tinut seama de urmatoarele aspecte: 

- in contul de profit si pierdere a fost inclus numai profitul realizat la data bilantului;      

- sunt recunoscute datoriile aparute in cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu 

precedent, chiar daca acestea devin evidente numai intre data bilantului si data intocmirii 

acestuia;  

- sunt recunoscute deprecierile, indiferent daca rezultatul exercitiului financiar este pierdere sau 

profit. Inregistrarea ajustarilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se efectueaza pe seama 

conturilor de cheltuieli, indiferent de impactul acestora asupra contului de profit si pierdere. 

Principiul contabilitatii de angajamente 

Efectele tranzactiilor si ale altor evenimente au fost recunoscute atunci cand tranzactiile si 
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evenimentele se s-au produs (si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau a fost incasat sau 

platit) si au fost inregistrate in evidentele contabile si raportate in situatiile financiare ale perioadelor 

aferente. 

Au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului, fara a se tine seama de data 

incasarii sau efectuarii platii. 

Veniturile si cheltuielile care au rezultat direct si concomitent din aceeasi tranzactie au fost 

recunoscute simultan in contabilitate, prin asocierea directa intre cheltuielile si veniturile aferente, 

cu evidentierea distincta a acestor venituri si cheltuieli. 

 

Principiul intangibilitatii exercitiului 

Bilantul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent.  

 

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii 

In vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat 

valoarea fiecarui element individual de activ sau de datorie/capitaluri proprii. 

 

Principiul necompensarii 

Valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta 

datorii/capitaluri proprii, respectiv veniturile cu cheltuielile. 

 

Contabilizarea si prezentarea elementelor din bilant si din contul de profit si pierdere tinand seama 

de fondul economic al tranzactiei sau al angajamentului in cauza 

Informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si 

tranzactiilor, nu numai forma lor juridical, punand in evidenta drepturile si obligatiile, precum si 

riscurile asociate acestor operatiuni. Astfel contabilizarea si prezentarea elementelor din bilant si din 

contul de profit si pierdere se face tinand seama de fondul economic al tranzactiei sau al 

angajamentului in cauza. 

 

Principiul evaluarii la cost de achizitie sau cost de productie 

Elementele prezentate in situatiile financiare se evalueaza pe baza principiului costului de achizitie 

sau al costului de productie. 

 

Principiul pragului de semnificatie 

Elementele care au o valoare semnificativa sunt prezentate distinct in cadrul situatiilor financiare. 

Entitatea se poate abate de la cerintele cuprinse in prezentele reglementari referitoare la prezentarile 

de informatii si publicare, atunci cand efectele respectarii lor sunt nesemnificative. 
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2.2. Moneda de raportare 

Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala („RON” sau „LEI”). Elementele incluse 

in aceste situatii sunt prezentate in lei romanesti. 

 

2.3. Situatii comparative 

Situatiile financiare intocmite la 31 decembrie 2021 prezinta comparabilitate cu situatiile financiare 

intocmite la 31 decembrie 2020. In cazul in care valorile aferente perioadei precedente nu sunt 

comparabile cu cele aferente perioadei curente, acest aspect este prezentat si argumentat in 

prezentele note, fara a modifica cifrele comparative aferente anului precedent. 

 

2.4. Utilizarea estimarilor contabile 

Intocmirea situatiilor financiare anuale individuale in conformitate cu OMFP 1802/2014, cu 

modificarile ulterioare, presupune efectuarea de catre conducere a unor estimari si supozitii care 

influenteaza valorile raportate ale activelor si datoriilor si prezentarea activelor si datoriilor 

contingente la data situatiilor financiare, precum si valorile veniturilor si cheltuielilor din 

perioada de raportare. Rezultatele reale pot fi diferite de cele estimate. Aceste estimari sunt 

revizuite periodic si, daca sunt necesare ajustari, acestea sunt inregistrate in contul de profit si 

pierdere in perioada cand acestea devin cunoscute. Prin natura ei, revizuirea unei estimari nu 

reprezinta corectarea unei erori. 

 

2.5. Continuitatea activitatii 

Prezentele situatii financiare anuale individuale au fost intocmite in baza principiului continuitatii 

activitatii, care presupune ca Societatea isi va continua activitatea si in viitorul previzibil. Pentru a 

evalua aplicabilitatea acestei prezumtii, conducerea analizeaza previziunile referitoare la intrarile 

viitoare de numerar. Pe baza acestor analize, conducerea considera ca Societatea va putea sa isi 

continue activitatea in viitorul previzibil si prin urmare aplicarea principiului continuitatii activitatii 

in intocmirea situatiilor financiare este justificata. 

 

2.6. Conversii valutare 

Tranzactiile realizate in valuta sunt transformate in LEI la rata de schimb valabila la data tranzactiei. 

Tranzactiile in valuta se exprima in LEI prin aplicarea cursului de schimb comunicat de BNR si 

valabil la data tranzactiei. Activele si datoriile exprimate in valuta la sfarsit de an sunt exprimate in 

LEI la cursul de schimb la data situatiilor financiare. 

 

Castigurile si pierderile din diferentele de curs valutar, realizate si nerealizate, sunt inregistrate in 
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contul de profit si pierdere al anului respectiv. Rata de schimb LEU/EUR la 31 decembrie 2021 si 31 

decembrie 2020, a fost dupa cum urmeaza: 

 

Moneda 31 decembrie 2021 31 decembrie 2020 

 

 

 

   
LEU/EUR 4.9481 4.8694 

 

2.7. Imobilizari necorporale 

Imobilizarile necorporale sunt reflectate la costul de achizitie mai putin amortizarea si deprecierea 

cumulate pana la data bilantului. 

 

Amortizarea imobilizarilor este calculata in conformitate cu durata lor de folosinta. Metoda de 

amortizare folosita este cea liniara. Amortizarea se calculeaza incepand cu luna urmatoare punerii 

in functiune a imobilizarilor si pana la recuperarea integrala a valorii lor de intrare. 

 

Imobilizarile necorporale sunt scoase din evidenta la cedare sau atunci cand niciun beneficiu 

economic viitor nu mai este asteptat din utilizarea sau cedarea lor. 

 

2.8. Imobilizari corporale 

Costul / Evaluarea 

Costul initial al imobilizarilor corporale consta in pretul de achizitie, incluzand taxele de import 

sau taxele de achizitie nerecuperabile, cheltuielile de transport, manipulare, comisioanele, taxele 

notariale, cheltuielile cu obtinerea de autorizatii si alte cheltuieli nerecuperabile atribuibile direct 

imobilizarii corporale si orice costuri directe atribuibile aducerii activului la locul si in conditiile de 

functionare.  

 

Costul de achizitie inseamna pretul datorat si eventualele cheltuieli conexe minus eventualele 

reduceri ale costului de achizitie. 

 

Cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizari corporale se recunosc, de regula, drept cheltuieli in 

perioada in care au fost efectuate. Sunt recunoscute ca o componenta a activului, sub forma 

cheltuielilor ulterioare, investitiile efectuate la imobilizarile corporale care au ca efect obtinerea de 

beneficii economice viitoare, suplimentare fata de cele estimate initial (de exemplu, influenta asupra 

duratei de viata ramase a imobilizarilor).  
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Cheltuielile efectuate in legatura cu imobilizarile corporale utilizate in baza unui contract de 

inchiriere, locatie de gestiune, administrare sau alte contracte similare se evidentiaza, la imobilizari 

corporale sau drept cheltuieli in perioada in care au fost efectuate, in functie de beneficiile economice 

aferente, similar cheltuielilor efectuate in legatura cu imobilizarile corporale proprii. 

 

Costul reparatiilor efectuate la imobilizarile corporale, in scopul asigurarii utilizarii continue a 

acestora, este recunoscut ca o cheltuiala in perioada in care aceste costuri sunt efectuate. 

 

Imobilizarile corporale in curs de executie reprezinta investitiile neterminate efectuate in regie 

proprie sau in antrepriza. Acestea se evalueaza la costul de productie sau costul de achizitie, dupa 

caz. 

 

Imobilizarile corporale in curs de executie se trec in categoria imobilizarilor finalizate dupa receptia, 

darea in folosinta sau punerea in functiune a acestora, dupa caz. 

 

Costul unei imobilizari corporale construite in regie proprie este determinat folosind aceleasi 

principii ca si pentru un activ achizitionat. Astfel, daca entitatea produce active similare, in scopul 

comercializarii, in cadrul unor tranzactii normale, atunci costul activului este de obicei acelasi cu 

costul de construire a acelui activ destinat vanzarii. Prin urmare, orice profituri interne sunt eliminate 

din calculul costului acestui activ. In mod similar, cheltuiala reprezentand rebuturi, manopera sau 

alte resurse peste limitele acceptate ca fiind normale, precum si pierderile care au aparut in cursul 

constructiei in regie proprie a activului nu sunt incluse in costul activului. 

 

In costul initial al unei imobilizari corporale pot fi incluse si costurile estimate initial cu demontarea 

si mutarea acesteia la scoaterea din evidenta, precum si cu restaurarea amplasamentului pe care este 

pozitionata imobilizarea, atunci cand aceste sume pot fi estimate credibil si Societatea are o obligatie 

legata de demontare, mutare a imobilizarii corporale si de refacere a amplasamentului. Costurile 

estimate cu demontarea si mutarea imobilizarii corporale, precum si cele cu restaurarea 

amplasamentului, se recunosc in valoarea activului imobilizat, in corespondenta cu un cont de 

provizioane. 

 

In cazul inlocuirii unei componente a unui activ pe termen lung, Societatea recunoaste costul 

inlocuirii partiale, valoarea contabila a partii inlocuite fiind scoasa din evidenta, cu amortizarea 

aferenta, daca informatiile necesare sunt disponibile. 
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Cand Societatea stabileste ca o imobilizare corporala este destinata vanzarii sau se efectueaza 

imbunatatri ale acesteia in perspectiva vanzarii, la momentul luarii deciziei privind modificarea 

destinatiei, activul este transferat din categoria imobilizarilor corporale in cea de stocuri.Valoarea de 

transfer este valoarea neamortizata la data transferului. 

 

Amortizarea 

Amortizarea valorii activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economica reprezinta 

alocarea sistematica a valorii amortizabile a unui activ pe intreaga durata de utilizare economica. 

Valoarea amortizabila este reprezentata de cost sau alta valoare care substituie costul (de exemplu, 

valoarea reevaluata). 

 

Amortizarea imobilizarilor corporale se calculeaza incepand cu luna urmatoare punerii in functiune 

si pana la recuperarea integrala a valorii lor de intrare. La stabilirea amortizarii imobilizarilor 

corporale sunt avute in vedere duratele de utilizare economica si conditiile de utilizare a acestora. 

 

Amortizarea este calculata folosind metoda amortizarii liniare pe intreaga durata de viata a activelor. 

 

Terenurile nu se amortizeaza. 

 

Durata de viata si metoda de amortizare sunt revizuite periodic. 

 

Cedarea si casarea 

Imobilizarile corporala sunt scoasa din evidenta la cedare sau casare, atunci cand nici un beneficiu 

economic viitor nu mai este asteptat din utilizarea sa ulterioara. 

In cazul scoaterii din evidenta a unei imobilizari corporale, sunt evidentiate distinct veniturile din 

vanzare, cheltuielile reprezentand valoarea neamortizata a imobilizarii si alte cheltuieli legate de 

cedarea acesteia. 

In scopul prezentarii in contul de profit si pierdere,,castigurile sau pierderile obtinute in urma casarii 

sau cedarii unei imobilizari corporale trebuie determinate ca diferenta intre veniturile generate de 

scoaterea din evidenta si valoarea sa neamortizata, inclusiv cheltuielile ocazionate de aceasta si 

trebuie prezentate ca valoare neta, ca venituri sau cheltuieli, dupa caz, in contul de profit si pierdere, 

la elementul "Alte venituri din exploatare", respectiv "Alte cheltuieli de exploatare", dupa caz. 
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Compensatii de la terti 

In cazul distrugerii totale sau partiale a unor imobilizari corporale, creantele sau sumele 

compensatorii incasate de la terti, legate de acestea, precum si achizitionarea sau constructia 

ulterioara de active fiind operatiuni economice distincte se inregistreaza ca atare pe baza 

documentelor justificative. 

Astfel, deprecierea activelor se evidentiaza la momentul constatarii acesteia, iar dreptul de a incasa 

compensatiile se evidentiaza pe seama veniturilor conform contabilitatii de angajamente, in 

momentul stabilirii acestuia. 

 

Deprecierea activelor imobilizate 

Valoarea contabila a activelor Societatii, altele decat stocurile este analizata la data fiecarui bilant 

pentru a determina daca exista scaderi de valoare. Daca o asemenea scadere este probabila, este 

estimata valoarea recuperabila a activului in cauza. Corectarea valorii imobilizarilor necorporale si 

corporale si aducerea lor la nivelul valorii de inventar se efectueaza, in functie de tipul de depreciere 

existenta, fie prin inregistrarea unei amortizari suplimentare, in cazul in care se constata o depreciere 

ireversibila, fie prin constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru depreciere, in cazul in care se 

constata o depreciere reversibila a acestora.  

Ajustari de valoare inseamna ajustarile destinate sa tina cont de modificarile valorilor activelor 

individuale, stabilite la data bilantului, indiferent daca modificarea este definitiva sau nu. 

Ajustarile negative de valoare pot fi: ajustari permanente, denumite in continuare amortizari, si/sau 

ajustari provizorii, denumite in continuare ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare, in 

functie de caracterul permanent sau provizoriu al ajustarii respective. 

 

Calculul valorii recuperabile 

Evaluarea valorii recuperabile a creantelor si a datoriilor se face la valoarea lor probabila de incasare 

sau de plata. Diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar stabilita la inventariere si 

valoarea contabila a creantelor se inregistreaza in contabilitate pe seama ajustarilor pentru 

deprecierea. 

 

Valoarea recuperabila a altor active este considerata valoarea cea mai mare dintre valoarea justa 

minus costurile de vanzare si valoarea de utilizare. Estimarea valorii de utilizare a unui activ implica 

actualizarea fluxurilor de trezorerie viitoare estimate utilizand o rata de actualizare inainte de 

impozitare care reflecta evaluarile curente de piata cu privire la valoarea in timp a banilor si riscurile 

specifice activului. In cazul unui activ care nu genereaza independent fluxuri de trezorerie 

semnificative, valoarea recuperabila este determinata pentru unitatea generatoare de trezorerie 
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careia activul ii apartine. 

 

Valoarea justa reprezinta pretul care ar fi incasat pentru vanzarea unui activ intr-o tranzactie 

reglementata pe piata principala (daca exista) sau cea mai avantajoasa, la data evaluarii, in conditiile 

curente de piata (adica un pret de iesire), indiferent daca respectivul pret este direct observabil sau 

este estimat utilizand o alta tehnica de evaluare. 

 

Reluarea provizioanelor pentru depreciere 

Pierderea din depreciere aferenta unei investitii facute de catre Societate in instrumente financiare 

sau unei creante este reluata daca cresterea ulterioara a valorii recuperabile poate fi legata de un 

eveniment care a avut loc dupa ce pierderea din depreciere a fost  recunoscuta. 

 

In cazul altor active, un provizion pentru depreciere este reluat in cazul in care s-a produs o 

schimbare a estimarilor utilizate pentru a determina valoarea recuperabila. 

  

O ajustare pentru depreciere poate fi reluat in masura in care valoarea contabila a activului nu 

depaseste valoarea recuperabila, mai putin amortizarea, care ar fi fost determinata daca provizionul 

pentru depreciere nu ar fi fost recunoscut. 

 

2.9. Imobilizari financiare 

Imobilizarile financiare cuprind partile sociale detinute la entitatile afiliate, interesele de participare 

si alte investitii detinute ca imobilizari. 

 

(i) Titluri sub forma de parti sociale detinute la entitatile afiliate 

Filialele sunt acele entitati incare Societatea detine mai mult de jumatate din drepturile de vot sau 

are puterea de a decide politicile financiare sau operationale. 

In situatiile financiare individuale ale Societatii, investitiile in filiale sunt inregistrate la cost. In cazul 

in care se considera ca investitiile in filiale au suferit deprecieri de natura permanenta, se 

inregistreaza un provizion pentru deprecierea imobilizarii financiare corespunzatoare. 

La 31.12.2021, Societatea detine titluri sub forma de parti sociale detinute la entitati afiliate, 

prezentate mai jos la Imobilizari financiare. 

 

(ii) Titluri sub forma de interese de participare 
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Societatea nu detine titluri sub forma de interese de participare. 

 

2.10. Stocuri 

Stocurile sunt inregistrate la cea mai mica valoare dintre cost si valoarea realizabila neta. 

Costul este determinat in general pe baza metodei costului mediu ponderat calculat dupa fiecare 

receptie si lunar. Costul produselor finite si in curs de executie includ materialele, forta de munca si 

cheltuielile de productie indirecte aferente. 

Acolo unde este necesar, se pot face provizioane pentru stocuri cu miscare lenta, uzate fizic sau 

moral. Valoarea realizabila neta este estimata pe baza pretului de vanzare diminuat cu costurile de 

finalizare si cheltuielile de vanzare.  

 

2.11. Creante comerciale  

Creantele comerciale sunt recunoscute si inregistrate la suma initiala a facturilor minus ajustarile 

pentru depreciere pentru sumele necolectabile. Ajustarile pentru depreciere sunt constituite cand 

exista dovezi conform carora Societatea nu va putea incasa creantele la scadenta initial agreata. 

Creantele neincasabile sunt inregistrate pe cheltuieli cand sunt identificate. 

2.12. Investitii pe termen scurt 

 

Depozitele bancare pe termen de cel mult 3 luni cu scop investitional se includ in investitii pe 

termen scurt. 

2.13. Numerar si echivalente numerar 

Disponibilitatile banesti sunt formate din numerar, conturi la banci, depozite bancare pe termen 

scurt, cecuri si efectele comerciale depuse la banci fiind inregistrate la cost. Descoperitul de cont este 

inclus in bilant in cadrul sumelor datorate institutiilor de credit ce trebuie platite intr-o perioada de 

un an. 

 

Echivalentele de numerar reprezinta investitiile financiare pe termen scurt, extrem de lichide, care 

sunt usor convertibile in numerar si sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii. 

 

Depozitele bancare pe termen de cel mult 3 luni cu scopul de a acoperi nevoie de numerar pe termen 

scurt sunt incluse in numerar si echivalente de numerar. 

 

2.14. Capital social 
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Capitalul social compus din actiuni este inregistrat la valoarea stabilita pe baza actelor de constituire, 

si a actelor aditionale, dupa caz, cat si a documentelor justificative privind varsamintele de capital. 

Societatea recunoaste modificarile la capitalul social numai dupa aprobarea lor in Adunarea 

Generala a Actionarilor. 

 

2.15. Prime legate de capital 

Primele legate de capital cuprind primele de emisiune, fuziune, aport si de conversie. Conturile co-

respunzatoare primelor legate de capital pot avea numai sold creditor. 

 

Prima de emisiune se determina ca diferenta intre pretul de emisiune de noi actiuni si valoarea no-

minala a acestora. 

 

2.16. Rezerve legale 

Se constituie in proportie de 5% din profitul brut de la sfarsitul anului pana cand rezervele legale 

totale ajung la 20% din capitalul social varsat in conformitate cu prevederile legale. 

 

2.17. Dividende 

Dividendele sunt recunoscute ca datorie in perioada in care este aprobata repartizarea lor. 

Repartizarea dividendelor se face ulterior aprobarii situatiilor financiare. 

 

2.18. Imprumuturi 

Imprumuturile pe termen scurt si lung sunt inregistrate la suma primita.  

Portiunea pe termen scurt a imprumuturilor pe termen lung este clasificata in „Datorii: Sumele care 

trebuie platite intr-o perioada de pana la un an” si inclusa impreuna cu dobanda preliminata la data 

bilantului contabil in „Sume datorate institutiilor de credit” din cadrul datoriilor curente. 

2.19. Datorii 

Obligatiile comerciale sunt inregistrate la cost, care reprezinta valoarea obligatiei ce va fi platita in 

viitor pentru bunurile si serviciile primite, indiferent daca au fost sau nu facturate catre Societate. 

Pentru datoriile exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, eventualele 

diferente favorabile sau nefavorabile, care rezulta din evaluarea acestora se inregistreaza la venituri 

sau cheltuieli financiare, dupa caz. 

 

2.20. Provizioane 
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Provizioanele sunt recunoscute la momentul in care Societatea are o obligatie legala sau implicita 

generata de un eveniment anterior, cand pentru decontarea obligatiei este probabil sa fie necesara o 

iesire de resurse si cand poate fi facuta o estimare credibila in ceea ce priveste valoarea obligatiei. 

 

Provizioane pentru concediile de odihna neefectuate: 

Sumele datorate si neachitate personalului pana la sfarsitul exercitiului financiar (concediile de 

odihna si alte drepturi de personal), respectiv eventualele sume care urmeaza sa fie incasate de la 

acesta, aferente exercitiului in curs, dar care urmeaza  a fi platite/incasate in exercitiul financiar 

urmator, se inregistreaza ca alte datorii si creante in legatura cu personalul. 

 

Concediile de odihna  se inregistreaza  pe seama datoriilor atunci cand suma lor este comensurata  

in baza statelor de salarii sau a altor documente care sa justifice suma respectiva. In lipsa acestora, 

sumele reprezentand concedii de odihna se recunosc pe seama provizioanelor.   

 

2.21. Subventii 

In categoria subventiilor se cuprind subventiile aferente activelor si subventiile aferente veniturilor. 

Acestea pot fi primite de la: guvernul propriu‐zis, agentii guvernamentale  si alte institutii similare 

nationale si internationale. 

 

Societatea reflecta distinct: 

- subventii guvernamentale; 

- imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii; 

- alte sume primite cu caracter de subventii. 

 

Subventiile aferente activelor reprezinta subventii pentru acordarea carora principala conditie este ca 

entitatea beneficiara sa cumpere, sa construiasca sau sa achizitioneze active imobilizate. 

 

O subventie guvernamentala  poate imbraca forma transferului unui activ nemonetar (de exemplu, 

o imobilizare corporala), caz in care subventia si activul sunt contabilizate la valoarea justa. 

 

Subventiile aferente veniturilor cuprind toate subventiile, altele decat cele pentru active. 

Subventiile guvernamentale, inclusiv subventiile nemonetare la valoarea justa, nu trebuie 

recunoscute pana cand nu exista suficienta siguranta ca: 

    a) entitatea va respecta conditiile impuse de acordarea lor; si 

    b) subventiile vor fi primite. 
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Pentru asigurarea corelarii cheltuielilor finantate din subventii cu veniturile aferente se procedeaza 

astfel: 

- din punctul de vedere al contului de profit si pierdere: 

i. in cursul fiecarei luni se evidentiaza cheltuielile dupa natura lor; 

ii. la sfarsitul lunii se evidentiaza la venituri subventiile corespunzatoare cheltuielilor 

efectuate; 

- din punctul de vedere al bilantului: 

i. creanta din subventii se recunoaste in corespondenta cu veniturile din subventii, daca au 

fost efectuate cheltuielile suportate din aceste subventii, sau pe seama veniturilor amanate, 

daca  aceste cheltuieli nu au fost efectuate inca; 

ii. periodic, odata  cu cererea de rambursare a contravalorii cheltuielilor suportate sau pe baza 

altor documente prin care se stabilesc  si se aproba  sumele cuvenite, se procedeaza  la 

regularizarea sumelor inregistrate drept creanta din subventii. 

 

Subventiile se recunosc, pe o baza  sistematica, drept venituri ale perioadelor corespunzatoare 

cheltuielilor aferente pe care aceste subventii urmeaza sa le compenseze. In cazul in care intr‐o 

perioada se incaseaza subventii aferente unor cheltuieli care nu au fost inca efectuate, subventiile 

primite nu reprezinta venituri ale acelei perioade curente. 

 

2.22. Rezultat reportat 

Pierderea contabila reportata va fi acoperita din profitul exercitiilor financiare viitoare. 

 

2.23. Impozite si taxe 

Societatea inregistreaza impozitul pe profit curent pe baza profitului impozabil din raportarile 

fiscale, conform legislatiei romanesti relevante. 

Datoriile legate de impozite si taxe sunt inregistrate in perioada la care se refera. 

2.24. Erori contabile 

Erorile constatate in contabilitate se pot referi fie la exercitiul financiar curent, fie la exercitiile 

financiare precedente. Corectarea erorilor se efectueaza la data constatarii lor. Erorile din perioadele 

anterioare sunt omisiuni si declaratii eronate cuprinse in situatiile financiare ale entitatii pentru 

una sau mai multe perioade anterioare rezultand din greseala de a utiliza sau de a nu utiliza 

informatii credibile care: 

- erau disponibile la momentul la care situatiile financiare pentru acele perioade au fost aprobate 

spre a fi emise; 

- ar fi putut fi obtinute in mod rezonabil si luate in considerare la intocmirea si prezentarea acelor 
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situatii financiare anuale. 

 

Corectarea erorilor aferente exercitiului financiar curent se efectueaza pe seama contului de 

profit si pierdere. Corectarea erorilor semnificative aferente exercitiilor financiare precedente se 

efectueaza pe seama rezultatului reportat. Erorile nesemnificative aferente exercitiilor financiare 

precedente se corecteaza, pe seama contului de profit si pierdere. 

 

Corectarea erorilor aferente exercitiilor financiare precedente nu determina modificarea situatiilor 

financiare ale acelor exercitii. In cazul erorilor aferente exercitiilor financiare precedente, 

corectarea acestora nu presupune ajustarea informatiilor comparative prezentate in situatiile 

financiare. Informatii comparative referitoare la pozitia financiara si performanta financiara, 

respectiv modificarea pozitiei financiare, sunt prezentate in notele explicative. 

 

2.25. Parti afiliate si alte parti legate 

In conformitate cu OMFP 1802/2014, o entitate este afiliata unei societati daca se afla sub in cadrul 

aceluiasi grup. Grup inseamna o societate-mama si toate filialele acesteia.  

 

O entitate este „legata” de o alta entitate daca se incadreaza in prevederile de mai jos. 

Parte legata are acelasi inteles ca in standardele internationale de contabilitate adoptate in 

conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 

iulie 2002 privind aplicarea standardelor internationale de contabilitate) 

 

O persoana sau un membru apropiat al familiei persoanei respective este legat(a) Societatii (unei 

entitati raportoare) daca acea persoana: 

- detine controlul sau controlul comun asupra entitatii raportoare; 

- are o influenta semnificativa asupra entitatii raportoare; sau 

- este un membru al personalului-cheie din conducerea entitatii raportoare sau a societatii-mama 

a entitatii raportoare. 

 

O entitate este legata unei entitati raportoare daca intruneste oricare dintre urmatoarele conditii: 

- entitatea si entitatea raportoare sunt membre ale aceluiasi grup (ceea ce inseamna ca fiecare 

societate-mama, filiala si filiala din acelasi grup este legata de celelalte); 

- o entitate este entitate asociata sau entitate controlata in comun a celeilalte entitati (sau entitate 

asociata sau entitate controlata in comun a unui membru al grupului din care face parte cealalta 

entitate); 

- ambele entitati sunt entitati controlate in comun ale aceluiasi tert; 
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- o entitate este entitate controlata in comun a unei terte entitati, iar cealalta este o entitate asociata 

a tertei entitati; 

- entitatea este un plan de beneficii postangajare in beneficiul angajatilor entitatii raportoare sau ai 

unei entitati legate entitatii raportoare. In cazul in care chiar entitatea raportoare reprezinta ea 

insasi un astfel de plan, angajatorii sponsori sunt, de asemenea, legati entitatii raportoare; 

- entitatea este controlata sau controlata in comun de o persoana identificata in paragraful de mai 

sus; 

- o persoana care detine controlul sau controlul comun asupra entitatii raportoare influenteaza 

semnificativ entitatea sau este un membru al personalului-cheie din conducerea entitatii (sau a 

societatii-mama a entitatii); 

- entitatea sau orice membru al unui grup din care aceasta face parte furnizeaza entitatii raportoare 

sau societatii-mama a entitatii raportoare servicii legate de personalul-cheie din conducerea 

entitatii respective. 

 

Membrii apropiati ai familiei unei persoane sunt acei membri ai familiei care se anticipeaza sa 

influenteze sau sa fie influentati de respectiva persoana in relatia lor cu entitatea si includ: 

a) copiii si sotul (sotia) sau partenerul de viata ai persoanei; 

b) copiii sotului (sotiei) sau partenerului de viata al persoanei; si 

c) persoanele care depind de persoana respectiva sau de sotul (sotia) sau partenerul de viata 

al acesteia. 
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NOTA 3: ACTIVE IMOBILIZATE 

La data de 31.12.2021 DR FISCHER DENTAL SA prezinta urmatoarea situatie cu privire la activele 

imobilizate:  

a. IMOBILIZARI NECORPORALE 

2020 Alte imobilizari necorporale 

  - lei -  

Valoare bruta  
Sold la 01.01.2020 15,164 

Cresteri 1,012 

Sold la 31.12.2020 16,176 

  
Amortizare cumulata  
Sold la 01.01.2020 8,555 

Amortizare inregistrata in cursul exercitiului 7,041 

Sold la 31.12.2020 15,596 

  
Valoare contabila neta la 01.01.2020 6,609 

Valoare contabila neta la 31.12.2020 580 

  
2021 Alte imobilizari necorporale 

  - lei -  

Valoare bruta  
Sold la 01.01.2021 16,176 

Cresteri 83,645 

Sold la 31.12.2021 99,821 

  
Amortizare cumulata  
Sold la 01.01.2021 15,596 

Amortizare inregistrata in cursul exercitiului 2,637 

Sold la 31.12.2021 18,233 

  
Valoare contabila neta la 01.01.2021 580 

Valoare contabila neta la 31.12.2021 81,588 
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b. IMOBILIZARI CORPORALE 

2020 

Echipa-

mente 

tehnologice 

Aparate si instala-

tii de masura, con-

trol si reglare 

Mobilier, apara-

tura birotica, alte 

active corporale Total 

  - lei -   - lei -  - lei - - lei - 

Valoare bruta     
Sold la 01.01.2020 201,296 15,950 0 217,246 

Cresteri 0 4,799 13,430 18,229 

Cedari, transferuri si alte reduceri 54,490 7,975 0 62,465 

Sold la 31.12.2020 146,806 12,774 13,430 173,010 

     
Amortizare cumulata si ajustari pentru depreciere     
Sold la 01.01.2020 52,255 1,995 0 54,250 

Amortizare inregistrata in cursul exercitiului 22,324 7,113 2,243 31,680 

Reduceri sau reluari 5,676 3,323  8,999 

Sold la 31.12.2020 68,904 5,784 2,243 76,931 

     
Valoare contabila neta la 01.01.2020 201,296 15,950 0 162,996 

Valoare contabila neta la 31.12.2020 77,903 6,990 11,187 96,079 

 

2021 

Echipa-

mente 

tehnologice 

Aparate si instala-

tii de masura, 

control si reglare 

Mobilier, apara-

tura birotica, alte 

active corporale Total 

  - lei -   - lei -   - lei -   - lei -  

Valoare bruta     
Sold la 01.01.2021 146,806 12,774 13,430 173,010 

Cresteri 355,162  86,150 441,312 

Cedari, transferuri si alte reduceri    0 

Sold la 31.12.2021 501,968 12,774 99,580 614,322 

     
Amortizare cumulata si ajustari pentru depreciere     

Sold la 01.01.2021 

                      

68,904  

                                    

5,784  

                                 

2,243  

        

76,931  

Amortizare inregistrata in cursul exercitiului 

                      

34,647  

                                    

5,390  

                               

13,907  

        

53,944  

Reduceri sau reluari     

Sold la 31.12.2021 103,550 11,174 16,151 

      

130,875  

Valoare contabila neta la 01.01.2021 77,903 6,990 11,187 96,079 

Valoare contabila neta la 31.12.2021 398,418 1,600 83,429 483,447 
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c. IMOBILIZARI FINANCIARE 

Societatea a achizitionat in 2021 parti sociale in urmatoarele societati: 

Societatea 

12/31/2021 

Procent  

detinut Cost 

% - lei -  

Smart Dental Services SRL 100%           2,000  

Dr Fischer Digital Lab SRL 100%         10,010  

Total          12,010  

 

NOTA 4: STOCURI 

Stocuri   

 12/31/2020 12/31/2021 

 - lei -  - lei -  

Materii prime 255,843 411,834 

Materiale consumabile 19,603 59,592 

Produse in curs de executie 10,534 10,410 

Avansuri pentru stocuri 0 78,419 

Total 285,980 560,255 

 

NOTA 5: CREANTE 

2021 Sold la  Termen de lichiditate 

 12/31/2021 sub 1 an peste 1 an 

  - lei -   - lei -   - lei -  

Clienti 507,670 507,670 - 

Alte creante sociale 181,610 181,610 - 

Impozit pe profit 20,191 20,191 - 

Decontari intre entitati afiliate(vezi nota 15) 1,503,613 1,503,613 - 

Total 2,213,084 2,213,084 - 

    
2020 Sold la  Termen de lichiditate 

 12/31/2020 sub 1 an peste 1 an 

  - lei -   - lei -   - lei -  

Clienti 790,490 790,490 - 

Alte creante sociale 93,965 93,965 - 
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Avansuri pentru servicii 1,285 1,285 - 

Decontari intre entitati afiliate(vezi nota 15) 1,808,008 1,808,008 - 

Total 2,693,749 2,693,749 - 

 

NOTA 6: INVESTITII PE TERMEN SCURT 

 Sold la  Sold la  

 12/31/2020 12/31/2021 

  - lei -   - lei -  

Depozite in lei - 1,900,000 

Depozite in valuta - 2,968,860 

Total - 4,868,860 

  

NOTA 7: CASA SI CONTURI LA BANCI 

 Sold la  Sold la  

 12/31/2020 12/31/2021 

  - lei -   - lei -  

Casa in lei 449,205 249,040 

Casa in valuta 239 3,053 

Conturi curente la banci in lei 112,818 74,486 

Conturi curente la banci in valuta 430,451 453,757 

Sume in curs de decontare 6,345 4,822 

Total 999,057 785,159 

 

NOTA 8: DATORII 

 Sold la  Termen de exigibilitate 

 12/31/2020 sub 1 an 1 - 5 ani peste 5 ani 

  - lei -   - lei -   - lei -   - lei -  

Datorii comerciale 66,299 66,299 - - 

Avansuri incasate in contul comenzilor de la clienti 15,899 15,899 - - 

Sume datorate entitatilor din grup(vezi nota 15) 243,427 243,427 - - 

Datorii legate de personal 209,199 209,199 - - 

Dividende de plata 1,393 1,393 - - 

Impozit pe profit 30,741 30,741 - - 

Alte impozite 5,984 5,984 - - 

Alte datorii 73 73 - - 

Total 573,015 573,015 - - 
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 Sold la  Termen de exigibilitate 

 12/31/2021 sub 1 an 1 - 5 ani peste 5 ani 

  - lei -   - lei -   - lei -   - lei -  

Datorii comerciale 205,313 205,313 - - 

Avansuri incasate in contul comenzilor de la clienti 17,877 17,877 - - 

Sume datorate entitatilor din grup(vezi nota 15) 571,164 571,164 - - 

Datorii legate de personal, inclusiv datorii fiscale salariale 197,496 197,496 - - 

Dividende de plata 779,076 779,076 - - 

Alte impozite 62,295 62,295 - - 

Alte datorii 74 74 - - 

Total 1,833,295 1,833,295 - - 

 

NOTA 9: PROVIZIOANE 

 Sold la  Sold la  

Denumirea provizionului 12/31/2020 12/31/2021 

  - lei -   - lei -  

Provizioane pentru concedii neefectuate - 90,257 

Total - 90,257 

 

NOTA 10: VENITURI IN AVANS 

In baza contractului de finantare nr. M2-14237, din data de 23.07.2021, Societatea a primit un ajutor 

de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, prin măsura “Granturi pentru capital de 

lucru”, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA) şi 

Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE) în conformitate 

cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru 

acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional 

Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19. Valoarea totala a grantului 

primit este de 725,925 Lei. 

Veniturile inregistrate in avans reprezinta fonduri primite din grant pentru stocuri, ce urmeaza sa se 

descarce in perioadele urmatoare: 

 



DR FISCHER DENTAL SA 

Situatii financiare individuale anuale 

 

31 decembrie 2021 

(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel) 

 

30 
 

 Sold la  Sold la  

 12/31/2020 12/31/2021 

  - lei -   - lei -  

Venituri inregistrate in avans pe termen scurt - 186,418 

Venituri inregistrate in avans pe termen lung - 27,856 

Total - 214,274 

 

Subventiile pentru investitii reprezinta fonduri primite din grant pentru imobilizari, ce urmeaza sa 

se descarce in perioadele urmatoare: 

 Sold la  Sold la  

 12/31/2020 12/31/2021 

  - lei -   - lei -  

Subventii pentru investitii pe termen scurt - 119,488 

Subventii pentru investitii pe termen lung - 279,635 

Total - 399,123 

 

NOTA 11: CAPITAL SI REZERVE 

11.1. Capital social subscris 

Capitalul social subscris si varsat la data de 31.12.2021 a fost in suma de 1,181,227.2 lei reprezentand 

un numar de 590,6136 actiuni. Toate actiunile sunt comune, au fost subscrise si sunt platite integral 

la data de 31.12.2021. Toate actiunile au acelasi drept de vot si au o valoare nominala de 0.2 Lei / 

actiune 

11.2. Structura actionarilor 

La 31.12.2020 structura asociatilor se prezinta astfel: 

 

Numar parti 

sociale 

Valoare Nominala 

totala 

Procent deti-

nut 

Asociat     - lei -    % 

Persoane Fizice:    

FISCHER DANIELLE ELISE                50,052                         500,520  50% 

FISCHER CAROLINE ADELA INGRID                50,052                         500,520  50% 

    

TOTAL              100,104                      1,001,040  100% 
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In urma hotararii Adunarii Générale a Asociatilor nr. 1/17.09.2021 a fost aprobata cesiunea de parti 

sociale catre doi noi asociati, si anume catre DR. FISCHER AND PARTNERS SRL, care cumpara un 

numar de 88,162 parti sociale in valoare totala de 881,620 Lei si catre CHIRODEA BOGDAN-

MARIUS care cumpara un numar de 130 parti sociale in valoare totala de 1,300 Lei. 

In urma hotararii Adunarii Generale a Asociatilor nr. 2/15.10.2021, asociatii au decis transformarea 

Societatii din SRL in SA in scopul listarii pe piata AERO (ATS) de la Bursa de Valori Bucuresti SA. 

Prin aceeasi hotarare, s-a aprobat structura capitalului social subscris si varsat integral in Lei in va-

loare totala de 1,001,040 Lei, divizat in 5,005,200 actiuni nominative, ordinare si dematerializate, fie-

care avand ovaloare nominala de 0.2 Lei.  

Urmare a modificarii capitalului social datorita derularii Ofertei de vanzare de actiuni prin metoda 

plasamentului privat, in baza Deciziei Consiliului de Administratie nr. 6 din 22.11.2021, imputernicit 

prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sa intreprinda toate demersurile 

necesare privind pregatirea, derularea si inchiderea ofertei, capitalul social subscris și vărsat al So-

cietății a devenit 1.181.227,2 lei, impartit in 5.906.136 actiuni nominative cu valoarea nominala de 

0,2 lei fiecare. 

Structura actionariatului se prezinta astfel la 31.12.2021: 

 Numar Actiuni 

Valoare Nominala 

totala 

Procent deti-

nut 

Actionar     - lei -    % 

Persoane Juridice:    

DR. FISCHER AND PARTNERS SRL     4,408,100                   881,620.00  74.6359% 

ACTIONARI LISTA (3) 21,470 4,294.00 0.3635% 

Persoane Fizice:    

FISCHER DANIELLE ELISE         295,300                      59,060.00  4.9999% 

CHIRODEA BOGDAN-MARIUS             6,500                        1,300.00  0.1101% 

FISCHER CAROLINE ADELA INGRID         295,300                      59,060.00  4.9999% 

ACTIONARI LISTA (75)         879,466                   175,893.20  14.8907% 

    

TOTAL     5,906,136                1,181,227.20  100% 

 

11.3. Prime de emisiune 

La 31.12.2021 Societatea detine prime de emisiune in valoare totala de 4,955,148 Lei, reprezentand un 

numar de 900,936 prime de emisiune cu o valoare nominala de 5.5 Lei.  
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11.4. Rezultatul exercitiului si repartizarea profitului 

Repartizarile de mai jos au fost efectuate de Societate conform reglementarilor in vigoare privind 

repartizarile obligatorii care se fac conform Legii 31/1990 privind societatile comerciale. 

Destinatia 

Exercitiul Financiar incheiat la 

31.12.2020 

Exercitiul Financiar incheiat 

la 31.12.2021 

Profit Net de repartizat / pierdere 1,162,962 130,110 

Rezerva legala 65,472 9,188 

Profit nerepartizat 1,097,490 120,922 

 

NOTA 12: REZULTATUL DIN EXPLOATARE SI CIFRA DE AFACERI NETA 

 Exercitiul financiar 

 2020 2021 

    - Lei -    - Lei - 

1. Cifra de afaceri neta 6,317,642 7,044,917 

2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5) 3,735,713 4,084,569 

3. Cheltuielile activitatii de baza 3,735,713 4,084,569 

4. Cheltuielile activitatilor auxiliare 0 0 

5. Cheltuielile indirecte de productie 0 0 

6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2) 2,581,929 2,960,348 

7. Cheltuielile de desfacere 0 0 

8. Cheltuieli generale de administratie 1,862,008 2,948,204 

9. Alte venituri din exploatare 546,542 151,335 

10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9) 1,266,463 163,479 

 

NOTA 13: INFORMATII PRIVIND SALARIATII, SI MEMBRII ORGANELOR DE 

ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE 

La 31.12.2021 componenta Consiliului de Administrație este urmatoarea: 

- Fischer Cristina Antoaneta – Președinte al Consiliului de Administrație; 

- Fischer Caroline Adela Ingrid – Membru al Consiliului de Administrație; 

- BMC MANAGEMENT & INVESTMENTS S.R.L., reprezentată legal prin CHIRODEA BOGDAN-

MARIUS, în calitate de Administrator - Membru al Consiliului de Administrație 

In anul 2021 Societatea a acordat indemnizatii membrilor organelor de administratie, conducere si 

supraveghere in valoare totala de 34,000 Lei. La 31.12.2021 soldul de plata este zero. 
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Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de 

administratie, conducere si supraveghere. 

Nu s-au acordat avansuri si credite membrilor organelor de administratie, conducere si de 

supraveghere in timpul exercitiului. 

Salariati la 31.12.2021:  

- numar mediu: 51 

- cheltuiala cu salariile si tichetele de masa, aferente exercitiului: 2,665,395 lei 

- contributia asiguratorie de munca: 55.067 lei 

NOTA 14: ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI:   

1. Indicatori de lichiditate 

 

a. Indicatorul lichiditatii curente: 

                                                                        31.12.2020                       31.12.2021  

   

Active curente  =                                                6.94                                  4.60     

Datorii Curente 

 

b. Indicatorul lichiditatii imediate: 

                                                                        31.12.2020                       31.12.2021  

   

Active curente - Stocuri  =                                 6.44                                  4.29     

          Datorii Curente 

 

2. Indicatori de risc 

 

a. Indicatorul gradului de indatorare: 

                                                                                    31.12.2020                       31.12.2021 

                                                                                                %                                       % 

        

Capital imprumutat*100 =                                  0                                         0     

    Capital propriu 
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Unde: capital imprumutat = credite peste un an 

b. Indicatorul privind acoperirea dobanzilor: 

                                                                                    31.12.2020                       31.12.2021 

                                                                                                %                                       % 

        

Profit inaintea platii dobanzii si 

           Impozitului pe profit        =                     0                                         0    

           Cheltuieli cu dobanda 

 

3. Indicatori de activitate (de gestiune) 

 

a. Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) 

                                                                                    31.12.2020                       31.12.2021 

        

Costul Vanzarilor = (numar de ori)                   0                                         0    

    Stocul mediu 

 

b. Viteza de rotatie a debitelor-clienti 

                                                                                    31.12.2020                       31.12.2021 

           zile                                     zile 

 

Sold mediu Clienti * 365 =                              65.92                                  58.57    

    Cifra de afaceri 

 

c. Viteza de rotatie a creditelor-furnizor 

                                                                                    31.12.2020                       31.12.2021 

            zile                                     zile 

 

Sold mediu Furnizori * 365 =                          17.89                                  40.23    

    Cifra de afaceri 

 

d. Viteza de rotatie a imobilizarilor corporale 
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                                                                                    31.12.2020                       31.12.2021 

             

    Cifra de afaceri    =                                        65.75                                 14.57    

 Imobilizari corporale 

 

e. Viteza de rotatie a activelor totale 

                                                                                    31.12.2020                       31.12.2021 

            

    Cifra de afaceri    =                                        1.55                                    0.78    

        Total active 

 

4. Indicatori de profitabilitate 

a. Rentabilitatea capitalului angajat: 

                                                                                    31.12.2020                       31.12.2021 

                                                                                                %                                       % 

        

Profit inaintea rezultatului financiar 

            si Impozitului pe profit             =          0.37                                   0.03    

                Capitalul angajat 

 

b. Marja bruta din vanzari: 

                                                                                    31.12.2020                       31.12.2021 

                                                                                                %                                       % 

        

Profitul brut din vanzari   =                              20.05                                  2.32    

     Cifra de afaceri 

 

NOTA 15: INFORMATII PRIVIND RELATIILE CU PARTILE AFILIATE  

Pe parcursul anilor 2020 si 2021 societatea a desfasurat urmatoarele tranzactii cu  parti afiliate: 

Cumparari de bunuri si servicii: 

 



DR FISCHER DENTAL SA 

Situatii financiare individuale anuale 

 

31 decembrie 2021 

(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel) 

 

36 
 

 

Parte Afiliata Sold/Rulaj 

 Exercitiul fi-

nanciar in-

cheiat la 

31.12.2020  

 Exercitiul fi-

nanciar inche-

iat la 

31.12.2021  

Smart Dental Services SRL Servicii primite  335.406   384.246  

Smart Dental Services SRL Cheltuieli cu chiriile  788.028   953.541  

Smart Dental Services SRL Cheltuieli cu marfurile  128.264   14.474  

Smart Dental Services SRL Datorii comerciale  243.427   571.164  

 

Imprumuturi acordate 

Societatea a acordat in 2020 un imprumut pe termen scurt catre Smart Dental Services SRL in suma 

de 371.300 EUR. In anul 2021 s-a rambursat suma de 304.395 EUR si s-a prelungit perioada de 

rambursare pana in anul 2022.  

 

Sold la 31.12.2020 

-lei- 

Sold la 31.12.2021 

-lei- 

Smart Dental Services SRL     1,808,008  1,503,613 

 

NOTA 16: ALTE INFORMATII 

16.1 Onorariile platite auditorilor: 

Societatea a platit in anul 2021 catre auditori onorarii referitoare la auditul financiar al situatiilor 

financiare individuale conform contractului stabilit intre parti. 

16.2 Informatii referitoare la impozitul pe profit 

Calcul impozit pe profit  2020 2021 

   
Rezultat Net     1,162,962  130,110  

Total Deduceri        104,193               65,768  

Venituri neimpozabile                  -                   2,778  

Total cheltuieli nedeductibile        186,156             434,863  

Rezultat fiscal     1,244,924             476,238  

Pierdere fiscala de recuperat din anii precedenti                  -                         -    

Impozit pe profit        199,189               76,199  

Sume reprezentand cheltuieli de sponsorizare si burse private          39,838               15,240  

Impozit pe profit dupa deducere sponsorizare        146,490               60,959  
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Bonificatie                 7,314  

Impozit pe profit datorat        146,490               53,645  

Impozit pe profit platiti in timpul anului        115,749               73,834  

Impozit de plata / (recuperat)          30,741             (20,189) 
 

16.3 COVID-19 

La 11 Martie 2020 Organizatia Mondiala a Sanatatii a declarat existenta unei “pandemii”, epidemia 

cu virusul COVID19, cu raspandire rapida si cu potentiale efecte severe asupra persoanelor infectate. 

In acest context, numeroase state, inclusiv Romania, au luat masuri pentru limitarea raspandirii 

virusului si imbolnavirii populatiei (de ex. anulare evenimente publice, inchidere granite, 

restrangere / inchidere anumite activitati, recomandare izolare sau reducere interactiuni sociale etc.), 

masuri cu potential impact semnificativ asupra anumitor sectoare de activitate Toate aceste masuri 

se asteapta sa aiba ca efect o incetinire a economiei globale.  

La data intocmirii acestor situatii financiare nu se stie pentru cat timp se va prelungi situatia de 

incertitudine actuala si care va fi efectul final asupra situatiei economice a societatilor din Romania 

si din celelalte tari afectate. In consecinta, tinand cont de informatiile disponibile la data intocmirii 

acestor situatii financiare managementul Societatii nu poate evalua impactul financiar si nici durata 

efectelor acestei pandemii. Acest eveniment nu ajusteaza cifrele din situatiile financiare la 31.12.2021. 

Societatea urmareste in prezent respectarea intocmai a masurilor stabilite de autoritati si ia masuri 

de preventie a extinderii efectelor pandemiei. 

16.4 Evenimente Ulterioare 

In data de 22.02.2022 Societatea a incheiat un contract de tranzactionare cu Bursa de Valori Bucuresti 

S.A. avand ca obiect admiterea si mentinerea IF in cadrul SMT – Sistemul Multilateral de 

Tranzactionare administrat de B.V.B. in Sectorul Titluri de Capital.  

In data de 22.02.2022, Dr Fischer Dental S.A. a infiintat Dr. Fischer Dental GMBH, o filiala in 

Germania, cu un capital social de 25.000 EUR, echivalentul a 123,632.5 lei. 

NOTA 17: CONTINGENTE 

(a) Actiuni in instanta 

Societatea nu este implicata la 31.12.2021 in niciun litigiu. 

(b) Impozitarea 

Sistemul de impozitare din Romania a suferit multiple modificari in ultimii ani si este intr-o faza de 

adaptare la jurisprudenta Uniunii Europene. Ca urmare, inca exista interpretari diferite ale legislatiei 
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fiscale. In anumite situatii, autoritatile fiscale pot trata in mod diferit anumite aspecte, procedand la 

calcularea unor impozite si taxe suplimentare si a dobanzilor si a penalitatilor de intarziere aferente 

(in prezent 0.03% pe zi dobanzi si penalitati de intarziere). In Romania, exercitiul fiscal ramane 

deschis pentru verificarea fiscala timp de 5 ani. Conducerea Societatii considera ca obligatiile fiscale 

incluse in aceste situatii financiare sunt adecvate. 

(c) Pretul de transfer 

Legislatia fiscala din Romania include principiul “valorii de piata”, conform caruia tranzactiile intre 

partile afiliate trebuie sa se desfasoare la valoarea de piata. Contribuabilii locali care desfasoara 

tranzactii cu parti afiliate trebuie sa intocmeasca si sa puna la dispozitia autoritatilor fiscale din 

Romania, la cererea scrisa a acestora, dosarul de documentare a preturilor de transfer. Neprezentarea 

dosarului de documentare a preturilor de transfer sau prezentarea unui dosar incomplet poate duce 

la aplicarea de penalitati pentru neconformitate; in plus fata de continutul dosarului de documentare 

a preturilor de transfer, autoritatile fiscale pot interpreta tranzactiile si circumstantele diferit de 

interpretarea conducerii si, ca urmare, pot impune obligatii fiscale suplimentare rezultate din 

ajustarea preturilor de transfer. Conducerea Societatii considera ca nu va suferi pierderi in cazul unui 

control fiscal pentru verificarea preturilor de transfer. Cu toate acestea, impactul interpretarilor 

diferite ale autoritatilor fiscale nu pot fi estimat in mod credibil. Acesta poate fi semnificativ pentru 

pozitia financiara si/ sau pentru operatiunile Societatii. 

(d) Criza financiara 

Volatilitatea recenta a pietelor financiare internationale si romanesti: 

Volatilitatea cursului de schimb a leului si a principalelor monede folosite in schimburile 

internationale a fost foarte ridicata. In prezent, intregul impact al actualei crize financiare este inca 

imposibil de anticipat si de prevenit in totalitate. 

De asemenea, volatilitatea cursului de schimb a leului si a principalelor monede folosite in 

schimburile internationale a fost foarte ridicata. In prezent, intregul impact al actualei crize financiare 

este inca imposibil de anticipat si de prevenit in totalitate. 

Conducerea nu poate estima cu suficienta acuratete efectele asupra pozitiei financiare a Societatii a 

unei potentiale scaderi a lichiditatii pietelor financiare, a unei cresteri a volatilitatii cursului de 

schimb al monedei natioanle si a continuarii recesiunii. Conducerea considera ca a luat toate masurile 

necesare pentru a asigura continuitatea Societatii in conditiile actuale. 

Impactul asupra lichiditatii: 
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Volumul finantarilor din economie s-a redus semnificativ in ultimii ani. Acesta poate afecta 

capacitatea Societatii de a obtine noi imprumuturi si/sau de a refinanta imprumuturile existente in 

termeni si conditii similare cu finantarile precedente. 

Impactul asupra clientilor/imprumutatorilor: 

Clientii si alti debitori ai Societatii (sau cei carora Societatea le-a acordat imprumuturi) pot fi afectati 

de conditiile de piata, ceea ce poate afecta capacitatea acestora de a rambursa sumele datorate. 

Aceasta poate avea impact si asupra previziunilor conducerii Societatii cu privire la fluxurile de 

numerar si asupra evaluarii deprecierii activelor financiare si nefinanciare. In masura in care exista 

informatii disponibile, conducerea a reflectat in mod adecvat estimarile revizuite ale fluxurilor de 

numerar viitoare in evaluarea deprecierii. 

 

 

 

Autorizate si semnate in numele Consiliului de Administratie la data de 18.04.2022 de catre: 

 
ADMINISTRATOR,       INTOCMIT, 

Numele si prenumele: Fischer Cristina Antoaneta    KCG ACCOUNTING SERVICES SRL 

Semnatura        Calitatea: Pers Juridice Autorizate Membre CECCAR 

_________________________      Nr. de inreg in organismul profesional: 8149/2013 

 



1 
 

 

 

 

  

DR FISCHER DENTAL SA 
Situatii Financiare Consolidate                                                    

pentru anul incheiat la 31 decembrie 2021  
 

Intocmite in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 si modificarile ulterioare 

 

 



GRUPUL DR FISCHER DENTAL SA 

Situatii financiare consolidate 

 

31 decembrie 2021 

(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel) 

 

2 
 

 

 

CUPRINS 

 

 

Raportul auditorilor independenti        - 

Situatii financiare consolidate: 

  Bilantul contabil consolidat        3 – 7 

  Contul de profit si pierdere consolidat      8 – 11 

  Situatia consolidata a fluxurilor de numerar      12 - 13 

  Situatia consolidata a modificarilor capitalurilor proprii     14 

  Note la situatiile financiare consolidate      15 – 46 

Raportul consolidat al administratorilor                                 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



GRUPUL DR FISCHER DENTAL SA 

Situatii financiare consolidate 

 

31 decembrie 2021 

(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel) 

 

3 
 

BILANTUL CONTABIL CONSOLIDAT 

    
Nr. 

rd. 
  

Sold la  

31 decembrie 

2020 

  
Sold la 

 31 decembrie 2021 

A ACTIVE IMOBILIZATE             

              

I IMOBILIZARI NECORPORALE             

1 Cheltuieli de constituire   1                            -                             -    

2 Cheltuieli de dezvoltare   2                            -                             -    

3 Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si 

active similare si alte imobilizari necorporale 
  3   580   129,844 

4 Fond commercial   4                            -                             -    

5 Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor 

minerale 
  5                            -                             -    

6 Avansuri    6                            -                             -    

TOTAL (rd. 01 la 06)  
  

7   580   129,844 
  

              

II   IMOBILIZARI CORPORALE             

1  Terenuri si constructii    8                            -                             -    

2  Instalatii tehnice si masini    9                    84,892              1,123,306  

3  Alte instalatii, utilaje si mobilier    10                    11,187                 182,042  

4  Investitii imobiliare    11                            -                             -    

5  Imobilizari corporale in curs de executie   12                            -                             -    

6  Investitii imobiliare in curs de executie   13                            -                             -    

7  Active corporale de explorare si evaluare a resurselor mi-

nerale 
  14                            -                             -    

8  Active biologice productive   15                            -                             -    

9  Avansuri   16                            -                       4,298  

TOTAL (rd. 08 la 16)       
  

17   96,079   1,309,646 
  

              

III  IMOBILIZARI FINANCIARE             

1  Actiuni detinute la filiale   18                            -                             -    

2  Imprumuturi acordate entitatilor din grup    19                            -                             -    

3  Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile con-

trolate in comun  
  20                            -                             -    

4  Imprumuturi acordate entitatilor asociate si entitatilor 

controlate in comun  
  21                            -                             -    

5  Alte titluri imobilizate    22                            -                             -    

6  Alte imprumuturi    23                            -                   109,937  

              

TOTAL (rd. 18 la 23) 
  

24                            -                   109,937  
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Nr. 

rd. 
  

Sold la  

31 decembrie 

2020 

  
Sold la 

 31 decembrie 2021 

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07+17+24)    25                    96,659              1,549,427  

              

B     ACTIVE CIRCULANTE             

              

I      STOCURI             

1  Materii prime si materiale consumabile    26                  275,446                 540,773  

2  Productia in curs de executie    27                    10,534                   10,410  

3  Produse finite si marfuri    28                            -                       7,139  

4  Avansuri    29                            -                     84,926  

TOTAL (rd. 26 la 29) 
  

30                  285,980                 643,248  
  

              

II    CREANTE ( sumele care urmeaza sa fie incasate dupa 

o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat 

pentru fiecare element) 

  

  

        

1  Creante comerciale    31                  791,775                 688,337  

2  Sume de incasat de la entitatile afiliate    32               1,808,008                           -    

3  Sume de incasat de la entitatile asociate si entitatile con-

trolate in comun  
  33                            -                             -    

4  Alte creante    34                    93,965                 332,929  

5  Capital subscris si nevarsat    35                            -                             -    

6  Creante reprezentand dividende repartizate in cursul ex-

ercitiului financiar 
  36                            -                   486,004  

TOTAL (rd. 31 la 36) 
  

37               2,693,749              1,507,271  
  

              

III  INVESTITII PE TERMEN SCURT             

1  Actiuni detinute la entitatile afiliate    38                            -                             -    

2  Alte investitii pe termen scurt    39                            -                4,868,860  

TOTAL (rd. 38 + 39) 
  

40                            -                4,868,860  
  

              

IV   CASA SI CONTURI LA BANCI    41                  999,057              1,475,940  

              

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL    
42               3,978,786              8,495,319  

(rd. 30+37+40+41)    

              

C     CHELTUIELI IN AVANS (ct 471)    
43                      5,045                     8,014  

(rd 44 + 45)   

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an   44                      5,045                     8,014  

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an    45                            -                             -    
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Nr. 

rd. 
  

Sold la  

31 decembrie 

2020 

  
Sold la 

 31 decembrie 2021 

D     DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE 

INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN 
  

  
        

1  Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni, prezentandu-

se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni con-

vertibile  

  46                            -                             -    

2  Sume datorate institutiilor de credit    47                            -                   54,426  

3  Avansuri incasate in contul comenzilor    48                    15,899                   18,922  

4  Datorii comerciale - furnizori    49                  309,726                 739,424  

5  Efecte de comert de platit    50                            -                             -    

6  Sume datorate entitatilor din grup   51                            -                             -    

7  Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate 

in comun  
  52                            -                             -    

8  Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind 

asigurarile sociale pentru asigurarile sociale 
  53                  247,390              1,174,125  

TOTAL (rd. 46 la 53)  
  

54                  573,015              1,986,896  
  

              

E     ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE 

NETE) (rd. 42 + 44 - 54 - 71 - 74 - 77) 
  55               3,410,816              6,202,466  

    

56               3,507,475              7,751,892  F     TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 

25 + 45 + 55) 
  

    

          G     DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE 

INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN 
  

              

1  Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni, prezentandu-

se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni con-

vertibile  

  57                            -                             -    

2  Sume datorate institutiilor de credit    58                            -                             212,089 

3  Avansuri incasate in contul comenzilor    59                            -                             -    

4  Datorii comerciale - furnizori    60                            -                             -    

5  Efecte de comert de platit    61                            -                             -    

6  Sume datorate entitatilor din grup   62                            -                             -    

7  Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate 

in comun  
  63                            -                             -    

8  Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind 

asigurarile sociale pentru asigurarile sociale  
  64                            -                             133,847    

TOTAL (rd. 57 la 64) 
  

65                            -                             345,936    
  

              

H     PROVIZIOANE             

1 Provizioane pentru beneficiile angajatilor   66                            -                             -    
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Nr. 

rd. 
  

Sold la  

31 decembrie 

2020 

  
Sold la 

 31 decembrie 2021 

2 Provizioane pentru impozite   67                            -                             -    

3 Alte provizioane    68                            -                   126,945  

TOTAL (rd. 66 la 68) 
  

69                            -                   126,945  
  

              

I      VENITURI IN AVANS             

1 Subventii pentru investitii   
70                            -                   407,188  

(rd 71 + 72)   

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an    71                            -                   127,553  

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an    72                            -                   279,635  

    

73                    214,274  2 Venituri inregistrate in avans - total    

(rd 74 + 75), din care:   

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an   74                            -                   186,418  

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an   75                            -                     27,856  

    

76                            -                             -    3 Venituri inregistrate in avans aferente activelor primite 

prin transfer de la clienti (rd 77 + 78) 
  

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an   77                            -                             -    

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an   78                            -                             -    

Fond comercial negative   79                            -                             -    

TOTAL (rd. 70 + 73 + 76 + 79) 
  

80                            -                   621,462  
  

              

J      CAPITAL SI REZERVE             

              

I      CAPITAL             

1  Capital subscris varsat   81               1,001,040              1,181,227  

2  Capital subscris nevarsat   82                            -                             -    

3  Patrimoniul regiei   83                            -                             -    

4  Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare   84                            -                             -    

5 Alte elemente  de capitaluri proprii   85                            -                             -    

              

TOTAL (rd. 81 +82 + 83 + 84 + 85)   86               1,001,040              1,181,227  

              

II     PRIME DE CAPITAL    87                            -                4,955,148  

              

III   REZERVE DIN REEVALUARE    88                            -                             -    

              

IV    REZERVE             

1  Rezerve legale   89                    72,236                   81,424  

2  Rezerve statutare sau contractuale   90                            -                             -    
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Nr. 

rd. 
  

Sold la  

31 decembrie 

2020 

  
Sold la 

 31 decembrie 2021 

3  Alte reserve   91                            -                             -    

TOTAL (rd. 89 la 91) 
  

92                    72,236                   81,424  
  

    
93                            -                             -    

Actiuni propria   

Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii   94                            -                             -    

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii   95                            -                             -    

              

V     PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA             

- Sold C   96               1,336,709                 141,869  

- Sold D   97                            -                             -    

              

VI    PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FI-

NANCIAR  
  

  
                             -    

- Sold C   98               1,162,962                 621,039  

- Sold D   99                            -                             -    

              

Repartizarea profitului   100                    65,472                     9,188  

              

CAPITALURI PROPRII - ale actionarilor societatii mama   
101               3,507,475              6,971,520  

(rd. 86+87+88+92-93+94-95+96-97+98-99-100)   

              

VII INTERESE CARE NU CONTROLEAZA             

Profitul/(Pierderea) exercitiului financiar aferent intereselor 

care nu controleaza 
  102                            -                             -    

Alte capitaluri propria   103                            -                             -    

              

CAPITALURI - TOTAL (rd. 101+102+103)    104               3,507,475              6,971,520  

 

 

 

Autorizate si semnate in numele Consiliului de Administratie la data de 20.04.2022 de catre: 

 

ADMINISTRATOR,       INTOCMIT, 
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CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE 

  
Nr. 

rd. 
  

Exercitiul financiar 

incheiat la 

 31 decembrie 2020 

  

Exercitiul financiar 

incheiat la 

 31 decembrie 2021 

            

1 Cifra de afaceri neta  
1                   6,317,642                    8,669,571  

(rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06) 

- din care, cifra de afaceri neta corespunzatoare 

activitatii preponderente efectiv desfasurate 
1a                                -                                   -    

Productia vanduta  2                   6,317,642                    8,669,571  

Venituri din vanzarea marfurilor 3                                -                                   -    

Reduceri comerciale acordate 4                                -                                   -    

Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile ra-

diate din Registrul general si care mai au in deru-

lare contracte de leasing 

5                                -                                   -    

Venituri din subventii de exploatare aferente ci-

frei de afaceri nete 
6                                -                                   -    

            

2  Venituri aferente costului productiei in curs de 

executie 
          

- Sold C 7                                -                                   -    

- Sold D 8                          1,121                              124  

            

3 Venituri din productia de imobilizari necorpo-

rale si corporale 
9                                -                                   -    

            

4  Venituri din reevaluarea imobilizarilor corpo-

rale 
10                                -                                   -    

            

5  Venituri din productia de investitii imobiliare 11                                -                                   -    

            

6 Venituri din subventii de exploatare  12                      480,013                         88,076  

            

7  Alte venituri din exploatare  13                        67,650                         72,564  

- din care, venituri din fondul comercial negativ  14                                    -    

- din care, venituri din subventii pentru investitii 15                            24,451  

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL 
16                   6,864,184                    8,830,088  

(rd. 01+07-08+09+10+11+12+13) 

                    

8 a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele 

consumabile 
17                   1,002,047                    1,514,965  

Alte cheltuieli materiale  18                        71,399                       120,376  
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Nr. 

rd. 
  

Exercitiul financiar 

incheiat la 

 31 decembrie 2020 

  

Exercitiul financiar 

incheiat la 

 31 decembrie 2021 

b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)  19                                -                           31,780  

- din care, cheltuieli privind consumul de energie 19a         

c) Cheltuieli privind marfurile 20                                -                        3,400.81  

Reduceri comerciale primite 21                                -                                376  

            

9 Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) 22                   2,623,545                    3,043,922  

a) Salarii si indemnizatii 23                   2,565,203                    2,975,602  

b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 24                        58,342                         68,320  

            

10 a) Ajustari de valoare privind imobilizarile 

corporale si necorporale  25                        38,722                       213,269  

(rd. 26-27) 

a. 1) Cheltuieli 26                        38,722                       213,269  

a. 2) Venituri 27                                -                                   -    

            

b) Ajustari de valoare privind activele circulante 

(rd. 29-30) 
28                                -                         391,117  

b. 1) Cheltuieli 29                                -                         395,085  

b. 2) Venituri  30                                -                             3,968  

            

11 Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38) 31                   1,862,007                    2,664,979  

11.1. Cheltuieli privind prestatiile externe 32                   1,762,546                    2,592,561  

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsa-

minte asimilate; cheltuieli reprezentand trans-

feruri si contributiidatorate in baza unor acte nor-

mative speciale  

33                        45,627                         59,731  

11.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator 34                                -                                   -    

11.4. Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor cor-

porale 
35                                -                                   -    

11.5. Cheltuieli privind calamitatile si alte eveni-

mente similar 
36                                -                                   -    

11.6. Alte cheltuieli  37                        53,835                         12,687  

Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inreg-

istrate de entitati radiate din Registrul general si 

care mai au in derulare contracte de leasing  

38                                -                                   -    

           

Ajustari privind provizioanele (rd. 40-41) 39                                -      126,945 

- Cheltuieli  40                                -                           126,945  

- Venituri  41                                -                                   -    

  42                   5,597,720                    8,110,379  
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Nr. 

rd. 
  

Exercitiul financiar 

incheiat la 

 31 decembrie 2020 

  

Exercitiul financiar 

incheiat la 

 31 decembrie 2021 

CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL 

(rd. 17 la 20-21+22+25+28+31+39) 

                    

PROFITUL SAU PIERDEREA  

DIN EXPLOATARE 
          

- Profit (rd. 16 - 42) 43                   1,266,465                       719,709  

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

                    

12  Venituri din interese de participare  45                                -                                   -    

- din care, veniturile obtinute de la entitati affiliate 46                                -                                   -    

13 Venituri din dobanzi  47                             203                              172  

- din care, veniturile obtinute de la entitati affiliate 48                                -                                   -    

14 Venituri din subventii de exploatare pentru do-

banda datorata 
49                                -                                   -    

15 Alte venituri financiare 50                        71,364                         42,988  

- din care, venituri din imobilizari financiare 51                                -        

  

52                        71,566                         43,160  VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 

45+47+49 + 50) 

                    

16 Ajustari de valoare privind imobilizarile fi-

nanciare si investitiile detinute ca active circu-

lante (rd. 54-55) 

53                                -                                   -    

- Cheltuieli 54                                -                                   -    

- Venituri 55                                -                                   -    

            

17 Cheltuieli privind dobanzile  56                                -                           28,437  

- din care, cheltuieli in relatie cu entitati afiliate 57                                -                                   -    

Alte cheltuieli financiare  58                        28,579                         34,895  

            

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 

53+56+58) 
59                        28,579                         63,332  

                    

PROFITUL SAU PIERDEREA  

FINANCIAR(A) 
          

- Profit (rd. 52-59) 60                        42,987    -  

- Pierdere (rd. 59-52) 61                                -                           20,172  

                    

VENITURI TOTALE (rd 16 + 52) 62                   6,935,751                    8,873,248  

  
63                   5,626,299                    8,173,711  

CHELTUIELI TOTALE (rd 42 + 59) 
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Nr. 

rd. 
  

Exercitiul financiar 

incheiat la 

 31 decembrie 2020 

  

Exercitiul financiar 

incheiat la 

 31 decembrie 2021 

  
          

18 PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A) 

- Profit (rd. 62 - 63) 64                   1,309,452                       699,537  

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

                    

19 IMPOZITUL PE PROFIT  66                      146,490                         53,645  

20 Impozitul specific unor activitati 67                                -                                   -    

21 Alte impozite neprezentate la elementele de 

mai sus 
68                                -                           24,853  

            

22 PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PE-

RIOADEI DE RAPORTARE aferent entitatilor in-

tegrate 

          

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67- 68) 69                   1,162,962                       621,039  

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64) 70                                -                                   -    

23 PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PE-

RIOADEI DE RAPORTARE - TOTAL atribuibil 
          

- Societatii mama 71                   1,162,962                       621,039  

- intereselor care nu controleaza 72                                -                                   -    
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SITUATIA CONSOLIDATA A FLUXURILOR DE NUMERAR 

Descriere 

                    

2,020  

                    

2,021  

Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:   
Profit brut 1,309,452              699,537  

Ajustari pentru:                           -    

Amortizare si ajustari de depreciere privind imobilizarile corporale si 

necorporale 

                  

38,722  

                

213,269  

Ajustari de depreciere privind activele circulante                   6,485  272,402  

Pierderi din creante                       21  

Provizioane pentru concedii neefectuate              126,945  

Veniturile din dobanzi           203  172  

Amortizare grant primit  -112,528  

Ajustare subventii filiala                   8,065  

Pierdere/(Profit) din vanzarea respectiv casarea imobilizarilor corpo-

rale si necorporale -14,184   

Venituri/Cheltuieli privind diferentele de curs valutar aferente impru-

mutului acordat -10,440  -18,713  

Profitul din exploatare inainte de schimbari in capitalul circulant  1,330,237          1,189,170  

Descrestere / (Crestere) a creantelor comerciale si de alta natura             27,833             936,717  

(Crestere) / Descrestere a stocurilor -8,325  -294,019  

(Descrestere) / Crestere a datoriilor comerciale si de alta natura -1,041,553  -462,980  

Impozit pe profit/venit platit -135,416  -116,623  

Numerar generat din activitati de exploatare             172,776           1,252,266  

Fluxuri de numerar din activitati de investitie:   
Plati pentru achizitionarea de imobilizari necorporale -1,012  -83,645  

Incasari din vanzarea de imobilizari corporale               67,649   
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale -18,229  -441,312  

Dobanzi incasate -203  -172  

Imprumut acordat -1,797,568   
intrari de trezorerie de la filiale   291,674  

Plati pentru achizitia de filiale  -12,010  

Numerar net din activitati de investitie -1,749,362  -245,466  

Fluxuri de numerar din activitati de finantare:   
Incasari din emisiunea de actiuni    5,135,335  

Incasari din granturi      725,925  

Depozite bancare pe termen scurt constituite  -4,868,860  

Plati dividende -737,666  -1,522,317  

Flux de numerar net din activitati de finantare -737,666  -529,917  

Descresterea / cresterea neta a numerarului si echivalentelor de nu-

merar -2,314,253  476,883  

Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului finan-

ciar             3,313,310  

                

999,057  

Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului            999,057   1,475,940  



GRUPUL DR FISCHER DENTAL SA 

Situatii financiare consolidate 

 

31 decembrie 2021 

(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel) 

 

13 
 

 

 

Autorizate si semnate in numele Consiliului de Administratie la data de 20.04.2022 de catre: 

 

ADMINISTRATOR,       INTOCMIT, 

Numele si prenumele: Fischer Cristina Antoaneta    KCG ACCOUNTING SERVICES SRL 

Semnatura        Calitatea: Pers Juridice Autorizate Membre 

CECCAR 

_________________________      Nr. de inreg in organismul profesional: 8149/2013 
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 SITUATIA CONSOLIDATA A MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII 

 

 

Sold la  

01.01.2020 

 

Cresteri 

 Reduceri/  

Distribuiri 

 Sold la  

31.12.2020 

Capital subscris                  1,001,040                          -                                      -                     1,001,040  

Rezerve legale                         6,764                 65,472                                    -                          72,236  

Profitul sau pierderea re-

portata  

SOLD C                                                                            1,307,218               104,975                           75,484                   1,336,709  

SOLD D                               -                            -                                      -                                   -    

Profitul sau pierderea ex-

ercitiului financiar  

SOLD C                    111,535            1,162,962                         111,535                   1,162,962  

SOLD D                               -                            -                                      -                                   -    

Repartizarea profitului                       -6,560               -65,472                            -6,560                      -65,472  

Total capitaluri proprii                  2,419,997             1,267,937                         180,459                  3,507,475  

 

 

Sold la  

01.01.2021 

 

Cresteri 

 Reduceri/ 

Distribuiri 

 Sold la  

31.12.2021 

Capital subscris 

                

1,001,040  

             

180,187  

 

                                 -    

                 

1,181,227  

Prime de capital                               -    

          

4,955,148  

 

                                 -    

                 

4,955,148  

Rezerve legale 

                     

72,236  

                 

9,188  

 

                                 -    

                      

81,424  

Profitul sau pierderea re-

portata  

SOLD C 

                

1,336,709  

 

         

1,105,161  

 

                   

2,300,000  

 

                   

141,869  

SOLD D                               -                            -                                      -                                   -    

Profitul sau pierderea exer-

citiului financiar  

SOLD C 

                

1,162,962  

 

            

621,039  

 

                   

1,162,962  

 

                   

621,039  

SOLD D                               -                            -                                      -                                   -    

Repartizarea profitului                    -65,472                 -9,188                -65,472   -9,188  

Total capitaluri proprii                3,507,475           6,861,535                     3,397,490                  6,971,520  

 

 

Autorizate si semnate in numele Consiliului de Administratie la data de 20.04.2022 de catre: 

 
ADMINISTRATOR,       INTOCMIT, 

Numele si prenumele: Fischer Cristina Antoaneta    KCG ACCOUNTING SERVICES SRL 

Semnatura        Calitatea: Pers Juridice Autorizate Membre 

CECCAR 

_________________________      Nr. de inreg in organismul profesional: 8149/2013 
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Note la situatiile financiare consolidate  

pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021 

 

1. PREZENTAREA GRUPULUI 

 

Grupul DR FISCHER DENTAL este reprezentat de DR FISCHER DENTAL SA si filialele sale 

(„Grupul”): Smart Dental Services SRL si Dr Fischer Digital Lab SRL. 

La 31 decembrie 2021 DR FISCHER DENTAL SA, Societatea-mama, detine parti sociale la 

urmatoarele societati: 

Numele societatii 

Valoarea 

nominala a 

capitalului 

social 

Data 

initiala a 

achizitiei 

Procent 

detinut in 

capitalul 

social 

Smart Dental Services SRL 2,000 14.07.2021 100% 

Dr Fischer Digital Lab SRL 10,010 24.08.2021 100% 

 

DR FISCHER DENTAL SA, in calitate de Societate-mama, consolideaza situatiile financiare 

pentru urmatoarele filiale prin metoda integarii globale: 

Numele societatii 
Tara de 

origine 
Adresa oficiala 

Smart Dental Services SRL Romania 
Bucuresti, Blvd. Lacul Tei, nr.1BIS, etaj 4, 

Sector 2 

Dr Fischer Digital Lab SRL Romania 
Bucuresti, Blvd. Lacul Tei, nr.1BIS, etaj 4, 

Sector 2 

 

1.1. Informatii despre Societatea-mama 

DR FISCHER DENTAL SA a fost infiintata in anul 2014 si are sediul social in Bucuresti, Bdul 

Lacul Tei nr 1 BIS, etaj 3, Sector 2. 

 

DR FISCHER DENTAL SA  este o societate pe actiuni infiintata conform Hotararii Judecatoresti 

nr. J40/239/2014, avand Codul Unic de  Inregistrare 32652380, si are ca obiect principal, conform 

actului constitutiv al societatii: „Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale si 

stomatologice” COD CAEN 3250. 

Numarul mediu de salariati al DR FISCHER DENTAL SA in 2021: 49 (in 2020: 35) 

La 31 decembrie 2021 Societatea-mama este detinuta de urmatorii actionari: 

DR. FISCHER AND PARTNERS SRL, societate romana, cu sediul in Bucuresti Sectorul 2, Bulevardul 

Lacul Tei, Nr. 1BIS, camera 2, Etaj 4, CUI: 44918435, J40/16065/2021, care detine un numar de 4,408,100 
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actiuni, in valoare nominala de 0.2 RON si in valoare totala de 881,620 RON, reprezentand 74.6359% 

din capitalul social al Societatii si din aportul la beneficii si pierderi; 

FISCHER DANIELLE ELISE, care detine un numar de 295,300 actiuni, in valoare nominala de 0.2 RON 

fiecare si in valoare totala de 59,060 RON, reprezentand 4.9999% din capitalul social al Societatii si din 

aportul la beneficii si pierderi; 

FISCHER CAROLINE ADELA INGRID, care detine un numar de 295,300 actiuni, in valoare nominala 

de 0.2 RON fiecare si in valoare totala de 59,060 RON, reprezentand 4.9999% din capitalul social al 

Societatii si din aportul la beneficii si pierderi; 

CHIRODEA BOGDAN-MARIUS, care detine un numar de 6,500 actiuni, in valoare nominala de 0.2 

RON fiecare si in valoare totala de 1,300 RON, reprezentand 0.1101% din capitalul social al Societatii si 

din aportul la beneficii si pierderi; 

ACTIONARI LISTA, care detin impreuna un numar de  900,936 actiuni, in valoare nominala de 0.2 

RON fiecare si in valoare totala de 180,187.2 RON, reprezentand 15.2542% din capitalul social al 

Societatii si din aportul la beneficii si pierderi. 

1.2. Informatii despre filiale 

SMART DENTAL SERVICES SRL a fost infiintata in anul 2013 si are sediul social in Bucuresti, 

Bdul Lacul Tei nr 1 BIS, Sector 2. 

 

SMART DENTAL SERVICES SRL este o societate cu raspundere limitata infiintata conform 

Hotararii Judecatoresti nr. J40/12984/2013, avand Codul Unic de  Inregistrare 32377670, atribut 

fiscal RO, si are ca obiect principal, conform actului constitutiv al societatii: „Comert cu ridicata 

al produselor farmaceutice” COD CAEN 4646. 

Numarul mediu de salariati al SMART DENTAL SERVICES SRL in 2021: 2 (in 2020: 2) 

Structura capitalului social al SMART DENTAL SERVICES SRL la 31 decembrie 2021: 

Asociat Nr. parti sociale Valoare Procent  

Dr Fischer Dental SA 200 2,000 100% 

 

DR FISCHER DIGITAL LAB SRL a fost infiintata in anul 2018 si are sediul social in Bucuresti, 

Bdul Lacul Tei, nr. 1 BIS, etaj 4, Sector 2. 

 

DR FISCHER DIGITAL LAB SRL este o societate cu raspundere limitata infiintata conform 

Hotararii Judecatoresti nr. J40/13755/2018, avand Codul Unic de  Inregistrare 39917247, si are ca 

obiect principal, conform actului constitutiv al societatii: „Productia de dispozitive, aparate si 

instrumente stomatologice” COD CAEN 3250. 



GRUPUL DR FISCHER DENTAL SA 

Situatii financiare consolidate 

 

31 decembrie 2021 

(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel) 

 

17 
 

Numarul  mediu de salariati al DR FISCHER DIGITAL LAB SRL in 2021: 17 (in 2020: 12) 

Structura capitalului social al DR FISCHER DIGITAL LAB SRL la 31 decembrie 2021: 

 

Asociat Nr. parti sociale Valoare Procent  

Dr Fischer Dental SA 1,001 10,010 100% 

 

2. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE 

Contabilitatea a fost organizata si a fost condusa in conformitate cu Legea contabilitatii nr. 

82/1991, republicata. De asemenea s-au respectat prevederile Ordinului Ministerului Finantelor 

Publice nr.1802/2014, privind aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Directivele 

Europene. 

Totodata, potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, 

precum si a celorlalte prevederi legale privind intocmirea si utilizarea formularelor comune si a 

celor cu regim special in activitatea financiar-contabila, toate operatiunile efectuate in anul 2021 

au avut la baza documente justificative, intocmite si aprobate in cadrul entitatii. 

2.1. Principii contabile semnificative 

Situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021 au fost intocmite in 

conformitate cu urmatoarele principii contabile: 

Principiul continuitatii activitatii 

Se prezuma ca entitatea isi desfasoara  activitatea pe baza principiului continuitatii activitatii. 

Acest principiu presupune ca entitatea isi continua in mod normal functionarea, fara a intra in 

stare de lichidare sau reducere semnificativa a activitatii. 

 

Principiul permanentei metodelor 

Grupul aplica aceleasi politici contabile  si metode de evaluare in mod consecvent de la un 

exercitiu financiar la altul. 

 

Principiul prudentei 

La intocmirea situatiilor finaciare anuale consolidate srecunoasterea si evaluarea s-au realizat pe 

o baza prudenta; astfel s-a tinut seama de urmatoarele aspecte: 

- in contul de profit si pierdere a fost inclus numai profitul realizat la data bilantului;      

- sunt recunoscute datoriile aparute in cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu 

precedent, chiar daca acestea devin evidente numai intre data bilantului si data intocmirii 

acestuia;  
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- sunt recunoscute deprecierile, indiferent daca rezultatul exercitiului financiar este pierdere 

sau profit. Inregistrarea ajustarilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se efectueaza pe 

seama conturilor de cheltuieli, indiferent de impactul acestora asupra contului de profit si 

pierdere. 

Principiul contabilitatii de angajamente 

Efectele tranzactiilor si ale altor evenimente au fost recunoscute atunci cand tranzactiile si 

evenimentele se s-au produs (si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau a fost incasat 

sau platit) si au fost inregistrate in evidentele contabile si raportate in situatiile financiare ale 

perioadelor aferente. 

Au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului, fara a se tine seama de data 

incasarii sau efectuarii platii. 

Veniturile si cheltuielile care au rezultat direct si concomitent din aceeasi tranzactie au fost 

recunoscute simultan in contabilitate, prin asocierea directa intre cheltuielile si veniturile 

aferente, cu evidentierea distincta a acestor venituri si cheltuieli. 

 

Principiul intangibilitatii exercitiului 

Bilantul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului 

precedent.  

 

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii 

In vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat 

valoarea fiecarui element individual de activ sau de datorie/capitaluri proprii. 

 

Principiul necompensarii 

Valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce 

reprezinta datorii/capitaluri proprii, respectiv veniturile cu cheltuielile. 

 

Contabilizarea si prezentarea elementelor din bilant si din contul de profit si pierdere tinand 

seama de fondul economic al tranzactiei sau al angajamentului in cauza 

Informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si 

tranzactiilor, nu numai forma lor juridical, punand in evidenta drepturile si obligatiile, precum 

si riscurile asociate acestor operatiuni. Astfel contabilizarea si prezentarea elementelor din bilant 

si din contul de profit si pierdere se face tinand seama de fondul economic al tranzactiei sau al 

angajamentului in cauza. 

 

Principiul evaluarii la cost de achizitie sau cost de productie 

Elementele prezentate in situatiile financiare se evalueaza pe baza principiului costului de 

achizitie sau al costului de productie. 
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Principiul pragului de semnificatie 

Elementele care au o valoare semnificativa sunt prezentate distinct in cadrul situatiilor financiare. 

Entitatea se poate abate de la cerintele cuprinse in prezentele reglementari referitoare la 

prezentarile de informatii si publicare, atunci cand efectele respectarii lor sunt nesemnificative. 

 

2.2. Moneda de raportare 

Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala („RON” sau „LEI”). Elementele 

incluse in aceste situatii sunt prezentate in lei romanesti. 

 

2.3. Situatii comparative 

Situatiile financiare intocmite la 31 decembrie 2021 prezinta comparabilitate cu situatiile 

financiare intocmite la 31 decembrie 2020. In cazul in care valorile aferente perioadei precedente 

nu sunt comparabile cu cele aferente perioadei curente, acest aspect este prezentat si argumentat 

in prezentele note, fara a modifica cifrele comparative aferente anului precedent. 

 

2.4. Utilizarea estimarilor contabile 

Intocmirea situatiilor financiare anuale consolidate in conformitate cu OMFP 1802/2014, cu 

modificarile ulterioare, presupune efectuarea de catre conducere a unor estimari si supozitii care 

influenteaza valorile raportate ale activelor si datoriilor si prezentarea activelor si datoriilor 

contingente la data situatiilor financiare, precum si valorile veniturilor si cheltuielilor din 

perioada de raportare. Rezultatele reale pot fi diferite de cele estimate. Aceste estimari sunt 

revizuite periodic si, daca sunt necesare ajustari, acestea sunt inregistrate in contul de profit si 

pierdere in perioada cand acestea devin cunoscute. Prin natura ei, revizuirea unei estimari nu 

reprezinta corectarea unei erori. 

 

2.5. Continuitatea activitatii 

Prezentele situatii financiare anuale consolidate au fost intocmite in baza principiului 

continuitatii activitatii, care presupune ca Grupul isi va continua activitatea si in viitorul 

previzibil. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei prezumtii, conducerea analizeaza previziunile 

referitoare la intrarile viitoare de numerar. Pe baza acestor analize, conducerea considera ca 

Grupul va putea sa isi continue activitatea in viitorul previzibil si prin urmare aplicarea 

principiului continuitatii activitatii in intocmirea situatiilor financiare este justificata. 

 

2.6. Conversii valutare 

Tranzactiile realizate in valuta sunt transformate in LEI la rata de schimb valabila la data 

tranzactiei. Tranzactiile in valuta se exprima in LEI prin aplicarea cursului de schimb comunicat 

de BNR si valabil la data tranzactiei. Activele si datoriile exprimate in valuta la sfarsit de an sunt 

exprimate in LEI la cursul de schimb la data situatiilor financiare. 
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Castigurile si pierderile din diferentele de curs valutar, realizate si nerealizate, sunt inregistrate 

in contul de profit si pierdere al anului respectiv. Rata de schimb LEU/EUR la 31 decembrie 2021 

si 31 decembrie 2020, a fost dupa cum urmeaza: 

 

Moneda 31 decembrie 2021 31 decembrie 2020 

 

 

 

   
LEU/EUR 4.9481 4.8694 

 

2.7. Contabilitatea de grup  

 

(i) Filiale 

 

Filialele sunt acele entitati in care Grupul detine mai mult de jumatate din drepturile de vot sau 

detine in alt mod puterea de a guverna politicile financiare si operationale. Pentru a evalua daca 

Grupul controleaza sau nu o alta entitate sunt luate in considerare existenta si efectele unor 

potentiale drepturi de vot care pot fi exercitate sau pot fi convertite. Filialele sunt consolidate de 

la data la care controlul asupra acestora a fost transferat Grupului si nu mai sunt consolidate de 

la data la care controlul inceteaza. 

 

Metoda achizitiei a fost utilizata pentru contabilizarea si efectuarea consolidarii filialelor de catre 

Societatea – Mama. Costul achizitiei se detaremina pe baza valorilor contabile ale activelor si 

datoriilor identificabile la data efectuarii primei consolidari. Activele si datoriile identificabile la 

data efectuarii primei consolidari. Activele si datoriile identificabile, precum si datoriile 

contingente asumate in cazul consolidarii sunt recunoscute initial la valoarea lor contabila, 

indiferent de marimea sau existenta intereselor minoritare. Diferenta pozitiva dintre costul des 

achizitie si valoarea identificabila a activului net al filialei este recunoscuta ca fond comercial 

pozitiv, ca element al bilantului contabil. Daca aceasta diferenta este negativa, diferenta este 

recunoscuta ca fond comercial negativ, si reluata concomitent in contul de profit si pierdere sau 

rezultatul reportat consolidat al perioadei, dupa caz. Fondul comercial pozitiv se amortizeaza 

liniar pe o perioada de 5 ani in conformitate cu legislatia in vigoare. 

 

La achizitia filialelor in anul 2021 nu s-a recunoscut fond comercial intrucat s-a efectuat o 

restructurare a grupului. 

 

(ii) Eliminarea soldurilor si tranzactiilor intre societatile din Grup 

 

Pentru metoda achizitiei, tranzactiile intre societatile din Grup, soldurile si castigurile nerealizate 

din tranzactiile intre societatile din Grup sunt eliminaste. Pierderile nerealizate sunt, de 

asemenea, eliminate doar daca tranzactia prezinta indicii privind deprecierea activului transferat. 

  

Castigurile nerealizate aferente tranzactiilor intre Societate si filiale sunt eliminate pana la nivelul 
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partii Societatii din filiala; pierderile nerealizate sunt eliminate isntr-un mod asemanator cu 

exceptia cazurilor in care exista indicii privind deprecierea activului tranzactionat. 

 

(iii) Entitati controlate in comun 

 

Entitatile controlate in comun sunt acele entitati in care o societate din Grup detine puterea de a 

guverna politicile financiare si operationale impreuna cu una sau mai multe entitati neincluse in 

consolidare. Entitatile controlate in comun sunt incluse in situatiile financiare anuale consolidate, 

consolidarea efectuandu-se proportional cu drepturile in capitalul acesteia detinute de entitatea 

inclusa in consolidare. Aplicarea consolidarii proportionale presupune includerea in bilantul 

consolidat a partii aferente Grupului din activele pe care le controleaza in comun si a partii 

aferente Grupului din datoriile pentru care raspunde solidar. De asemenea, contul de profit si 

pierdere consolidat include partea aferenta Grupului din veniturile si cheltuielile entitatii 

controlate in comun. Includerea partii aferente Grupului din fiecare dintre activele, datoriile, 

veniturile sau cheltuielile entitatii controlate in comun se face prin adunare rand cu rand cu 

elementele similare ale celorlalte entitati incluse in consolidare. 

 

(iv) Titluri puse in echivalenta 

 

Titlurile puse in echivalenta sunt titluri detinute in entitati in care Societatea detine o pondere 

semnificativa, dar nu exercita controlul (intreprinderi asociate). Ponderea semnificativa este 

determinata prin detinerea in mod direct sau indirect de catre Societate a unui procent intre 20% 

si 50% din drepturile de vot. 

 

Titlurile in intreprinderi asociate sunt contabilizate prin metoda punerii in echivalenta. 

Astfel partea Societatii din profitul sau pierderea post-achizitie a intreprinderii asociate este 

recunoscuta in contul de profit si pierdere iar partea Societatii din variatiile rezervelor post-

achizitie ale intreprinderii asociate este recunoscuta in rezerve. Costul investitiei este ajustat cu 

partea Societatii din variatiile cumulative ale rezervelor post-achizitie. 

 

Castigurile nerealizate din tranzactiile intre Societate si intreprinderi asociate sunt eliminate pana 

la limita participatiei Societatii in aceste entitati; pierderile nerealizate sunt, de asemenea, 

eliminate, cu exceptia situatiilor in care exista indicii privind deprecierea activului transferat. 

 

2.8. Imobilizari necorporale 

Imobilizarile necorporale sunt reflectate la costul de achizitie mai putin amortizarea si 

deprecierea cumulate pana la data bilantului. 

 

Amortizarea imobilizarilor este calculata in conformitate cu durata lor de folosinta. Metoda de 

amortizare folosita este cea liniara. Amortizarea se calculeaza incepand cu luna urmatoare 

punerii in functiune a imobilizarilor si pana la recuperarea integrala a valorii lor de intrare. 
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Imobilizarile necorporale sunt scoase din evidenta la cedare sau atunci cand niciun beneficiu 

economic viitor nu mai este asteptat din utilizarea sau cedarea lor. 

 

2.9. Imobilizari corporale 

Costul / Evaluarea 

Costul initial al imobilizarilor corporale consta in pretul de achizitie, incluzand taxele de import 

sau taxele de achizitie nerecuperabile, cheltuielile de transport, manipulare, comisioanele, 

taxele notariale, cheltuielile cu obtinerea de autorizatii si alte cheltuieli nerecuperabile 

atribuibile direct imobilizarii corporale si orice costuri directe atribuibile aducerii activului la 

locul si in conditiile de functionare.  

 

Costul de achizitie inseamna pretul datorat si eventualele cheltuieli conexe minus eventualele 

reduceri ale costului de achizitie. 

 

Cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizari corporale se recunosc, de regula, drept cheltuieli 

in perioada in care au fost efectuate. Sunt recunoscute ca o componenta a activului, sub forma 

cheltuielilor ulterioare, investitiile efectuate la imobilizarile corporale care au ca efect obtinerea 

de beneficii economice viitoare, suplimentare fata de cele estimate initial (de exemplu, influenta 

asupra duratei de viata ramase a imobilizarilor).  

 

Cheltuielile efectuate in legatura cu imobilizarile corporale utilizate in baza unui contract de 

inchiriere, locatie de gestiune, administrare sau alte contracte similare se evidentiaza, la 

imobilizari corporale sau drept cheltuieli in perioada in care au fost efectuate, in functie de 

beneficiile economice aferente, similar cheltuielilor efectuate in legatura cu imobilizarile 

corporale proprii. 

 

Costul reparatiilor efectuate la imobilizarile corporale, in scopul asigurarii utilizarii continue a 

acestora, este recunoscut ca o cheltuiala in perioada in care aceste costuri sunt efectuate. 

 

Imobilizarile corporale in curs de executie reprezinta investitiile neterminate efectuate in regie 

proprie sau in antrepriza. Acestea se evalueaza la costul de productie sau costul de achizitie, dupa 

caz. 

 

Imobilizarile corporale in curs de executie se trec in categoria imobilizarilor finalizate dupa 

receptia, darea in folosinta sau punerea in functiune a acestora, dupa caz. 

 

Costul unei imobilizari corporale construite in regie proprie este determinat folosind aceleasi 
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principii ca si pentru un activ achizitionat. Astfel, daca entitatea produce active similare, in scopul 

comercializarii, in cadrul unor tranzactii normale, atunci costul activului este de obicei acelasi cu 

costul de construire a acelui activ destinat vanzarii. Prin urmare, orice profituri interne sunt 

eliminate din calculul costului acestui activ. In mod similar, cheltuiala reprezentand rebuturi, 

manopera sau alte resurse peste limitele acceptate ca fiind normale, precum si pierderile care au 

aparut in cursul constructiei in regie proprie a activului nu sunt incluse in costul activului. 

 

In costul initial al unei imobilizari corporale pot fi incluse si costurile estimate initial cu 

demontarea si mutarea acesteia la scoaterea din evidenta, precum si cu restaurarea 

amplasamentului pe care este pozitionata imobilizarea, atunci cand aceste sume pot fi estimate 

credibil si Grupul are o obligatie legata de demontare, mutare a imobilizarii corporale si de 

refacere a amplasamentului. Costurile estimate cu demontarea si mutarea imobilizarii corporale, 

precum si cele cu restaurarea amplasamentului, se recunosc in valoarea activului imobilizat, in 

corespondenta cu un cont de provizioane. 

 

In cazul inlocuirii unei componente a unui activ pe termen lung, Grupul recunoaste costul 

inlocuirii partiale, valoarea contabila a partii inlocuite fiind scoasa din evidenta, cu amortizarea 

aferenta, daca informatiile necesare sunt disponibile. 

 

Cand Grupul stabileste ca o imobilizare corporala este destinata vanzarii sau se efectueaza 

imbunatatri ale acesteia in perspectiva vanzarii, la momentul luarii deciziei privind modificarea 

destinatiei, activul este transferat din categoria imobilizarilor corporale in cea de stocuri.Valoarea 

de transfer este valoarea neamortizata la data transferului. 

 

Amortizarea 

Amortizarea valorii activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economica reprezinta 

alocarea sistematica a valorii amortizabile a unui activ pe intreaga durata de utilizare economica. 

Valoarea amortizabila este reprezentata de cost sau alta valoare care substituie costul (de 

exemplu, valoarea reevaluata). 

 

Amortizarea imobilizarilor corporale se calculeaza incepand cu luna urmatoare punerii in 

functiune si pana la recuperarea integrala a valorii lor de intrare. La stabilirea amortizarii 

imobilizarilor corporale sunt avute in vedere duratele de utilizare economica si conditiile de 

utilizare a acestora. 

 

Amortizarea este calculata folosind metoda amortizarii liniare pe intreaga durata de viata a 

activelor. 



GRUPUL DR FISCHER DENTAL SA 

Situatii financiare consolidate 

 

31 decembrie 2021 

(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel) 

 

24 
 

 

Terenurile nu se amortizeaza. 

 

Durata de viata si metoda de amortizare sunt revizuite periodic. 

 

Cedarea si casarea 

Imobilizarile corporala sunt scoasa din evidenta la cedare sau casare, atunci cand nici un beneficiu 

economic viitor nu mai este asteptat din utilizarea sa ulterioara. 

In cazul scoaterii din evidenta a unei imobilizari corporale, sunt evidentiate distinct veniturile 

din vanzare, cheltuielile reprezentand valoarea neamortizata a imobilizarii si alte cheltuieli legate 

de cedarea acesteia. 

In scopul prezentarii in contul de profit si pierdere,,castigurile sau pierderile obtinute in urma 

casarii sau cedarii unei imobilizari corporale trebuie determinate ca diferenta intre veniturile 

generate de scoaterea din evidenta si valoarea sa neamortizata, inclusiv cheltuielile ocazionate de 

aceasta si trebuie prezentate ca valoare neta, ca venituri sau cheltuieli, dupa caz, in contul de 

profit si pierdere, la elementul "Alte venituri din exploatare", respectiv "Alte cheltuieli de 

exploatare", dupa caz. 

 

Compensatii de la terti 

In cazul distrugerii totale sau partiale a unor imobilizari corporale, creantele sau sumele 

compensatorii incasate de la terti, legate de acestea, precum si achizitionarea sau constructia 

ulterioara de active fiind operatiuni economice distincte se inregistreaza ca atare pe baza 

documentelor justificative. 

Astfel, deprecierea activelor se evidentiaza la momentul constatarii acesteia, iar dreptul de a 

incasa compensatiile se evidentiaza pe seama veniturilor conform contabilitatii de angajamente, 

in momentul stabilirii acestuia. 

 

Deprecierea activelor imobilizate 

Valoarea contabila a activelor Societatii, altele decat stocurile este analizata la data fiecarui bilant 

pentru a determina daca exista scaderi de valoare. Daca o asemenea scadere este probabila, este 

estimata valoarea recuperabila a activului in cauza. Corectarea valorii imobilizarilor necorporale 

si corporale si aducerea lor la nivelul valorii de inventar se efectueaza, in functie de tipul de 

depreciere existenta, fie prin inregistrarea unei amortizari suplimentare, in cazul in care se 

constata o depreciere ireversibila, fie prin constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru 

depreciere, in cazul in care se constata o depreciere reversibila a acestora.  

Ajustari de valoare inseamna ajustarile destinate sa tina cont de modificarile valorilor activelor 

individuale, stabilite la data bilantului, indiferent daca modificarea este definitiva sau nu. 
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Ajustarile negative de valoare pot fi: ajustari permanente, denumite in continuare amortizari, 

si/sau ajustari provizorii, denumite in continuare ajustari pentru depreciere sau pierdere de 

valoare, in functie de caracterul permanent sau provizoriu al ajustarii respective. 

 

Calculul valorii recuperabile 

Evaluarea valorii recuperabile a creantelor si a datoriilor se face la valoarea lor probabila de 

incasare sau de plata. Diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar stabilita la 

inventariere si valoarea contabila a creantelor se inregistreaza in contabilitate pe seama ajustarilor 

pentru deprecierea. 

 

Valoarea recuperabila a altor active este considerata valoarea cea mai mare dintre valoarea justa 

minus costurile de vanzare si valoarea de utilizare. Estimarea valorii de utilizare a unui activ 

implica actualizarea fluxurilor de trezorerie viitoare estimate utilizand o rata de actualizare 

inainte de impozitare care reflecta evaluarile curente de piata cu privire la valoarea in timp a 

banilor si riscurile specifice activului. In cazul unui activ care nu genereaza independent fluxuri 

de trezorerie semnificative, valoarea recuperabila este determinata pentru unitatea generatoare 

de trezorerie careia activul ii apartine. 

 

Valoarea justa reprezinta pretul care ar fi incasat pentru vanzarea unui activ intr-o tranzactie 

reglementata pe piata principala (daca exista) sau cea mai avantajoasa, la data evaluarii, in 

conditiile curente de piata (adica un pret de iesire), indiferent daca respectivul pret este direct 

observabil sau este estimat utilizand o alta tehnica de evaluare. 

 

Reluarea provizioanelor pentru depreciere 

Pierderea din depreciere aferenta unei investitii facute de catre Grupul in instrumente financiare 

sau unei creante este reluata daca cresterea ulterioara a valorii recuperabile poate fi legata de un 

eveniment care a avut loc dupa ce pierderea din depreciere a fost  recunoscuta. 

 

In cazul altor active, un provizion pentru depreciere este reluat in cazul in care s-a produs o 

schimbare a estimarilor utilizate pentru a determina valoarea recuperabila. 

  

O ajustare pentru depreciere poate fi reluat in masura in care valoarea contabila a activului nu 

depaseste valoarea recuperabila, mai putin amortizarea, care ar fi fost determinata daca 

provizionul pentru depreciere nu ar fi fost recunoscut. 

 

2.10. Imobilizari financiare 
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Imobilizarile financiare cuprind partile sociale detinute la entitatile afiliate, interesele de 

participare si alte investitii detinute ca imobilizari. 

 

2.11. Stocuri 

Stocurile sunt inregistrate la cea mai mica valoare dintre cost si valoarea realizabila neta. 

Costul este determinat in general pe baza metodei costului mediu ponderat calculat dupa fiecare 

receptie si lunar. Costul produselor finite si in curs de executie includ materialele, forta de munca 

si cheltuielile de productie indirecte aferente. 

Acolo unde este necesar, se pot face provizioane pentru stocuri cu miscare lenta, uzate fizic sau 

moral. Valoarea realizabila neta este estimata pe baza pretului de vanzare diminuat cu costurile 

de finalizare si cheltuielile de vanzare.  

 

2.12. Creante comerciale  

Creantele comerciale sunt recunoscute si inregistrate la suma initiala a facturilor minus ajustarile 

pentru depreciere pentru sumele necolectabile. Ajustarile pentru depreciere sunt constituite 

cand exista dovezi conform carora Grupul nu va putea incasa creantele la scadenta initial 

agreata. Creantele neincasabile sunt inregistrate pe cheltuieli cand sunt identificate. 

 

2.13. Investitii pe termen scurt 

 

Depozitele bancare pe termen de cel mult 3 luni cu scop investitional se includ in investitii pe 

termen scurt. 

2.14. Numerar si echivalente numerar 

Disponibilitatile banesti sunt formate din numerar, conturi la banci, depozite bancare pe termen 

scurt, cecuri si efectele comerciale depuse la banci fiind inregistrate la cost. Descoperitul de cont 

este inclus in bilant in cadrul sumelor datorate institutiilor de credit ce trebuie platite intr-o 

perioada de un an. 

 

Echivalentele de numerar reprezinta investitiile financiare pe termen scurt, extrem de lichide, 

care sunt usor convertibile in numerar si sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a 

valorii. 

 

Depozitele bancare pe termen de cel mult 3 luni cu scopul de a acoperi nevoie de numerar pe 

termen scurt sunt incluse in numerar si echivalente de numerar. 

 

2.15. Capital social 
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Capitalul social compus din actiuni este inregistrat la valoarea stabilita pe baza actelor de 

constituire, si a actelor aditionale, dupa caz, cat si a documentelor justificative privind 

varsamintele de capital. 

Societatea recunoaste modificarile la capitalul social numai dupa aprobarea lor in Adunarea 

Generala a Actionarilor. 

 

2.16. Prime legate de capital 

Primele legate de capital cuprind primele de emisiune, fuziune, aport si de conversie. Conturile 

corespunzatoare primelor legate de capital pot avea numai sold creditor. 

 

Prima de emisiune se determina ca diferenta intre pretul de emisiune de noi actiuni si valoarea 

nominala a acestora. 

 

2.17. Rezerve legale 

Se constituie in proportie de 5% din profitul brut de la sfarsitul anului pana cand rezervele legale 

totale ajung la 20% din capitalul social varsat in conformitate cu prevederile legale. 

 

2.18. Dividende 

Dividendele sunt recunoscute ca datorie in perioada in care este aprobata repartizarea lor. 

Repartizarea dividendelor se face ulterior aprobarii situatiilor financiare. 

 

2.19. Imprumuturi 

Imprumuturile pe termen scurt si lung sunt inregistrate la suma primita.  

Portiunea pe termen scurt a imprumuturilor pe termen lung este clasificata in „Datorii: Sumele 

care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an” si inclusa impreuna cu dobanda preliminata 

la data bilantului contabil in „Sume datorate institutiilor de credit” din cadrul datoriilor curente. 

 

2.20. Datorii 

Obligatiile comerciale sunt inregistrate la cost, care reprezinta valoarea obligatiei ce va fi platita 

in viitor pentru bunurile si serviciile primite, indiferent daca au fost sau nu facturate catre Grup. 

Pentru datoriile exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, 

eventualele diferente favorabile sau nefavorabile, care rezulta din evaluarea acestora se 

inregistreaza la venituri sau cheltuieli financiare, dupa caz. 

 

2.21. Provizioane 
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Provizioanele sunt recunoscute la momentul in care Grupul are o obligatie legala sau implicita 

generata de un eveniment anterior, cand pentru decontarea obligatiei este probabil sa fie necesara 

o iesire de resurse si cand poate fi facuta o estimare credibila in ceea ce priveste valoarea 

obligatiei. 

 

Provizioane pentru concediile de odihna neefectuate: 

Sumele datorate si neachitate personalului pana la sfarsitul exercitiului financiar (concediile de 

odihna si alte drepturi de personal), respectiv eventualele sume care urmeaza sa fie incasate de 

la acesta, aferente exercitiului in curs, dar care urmeaza  a fi platite/incasate in exercitiul financiar 

urmator, se inregistreaza ca alte datorii si creante in legatura cu personalul. 

 

Concediile de odihna  se inregistreaza  pe seama datoriilor atunci cand suma lor este comensurata  

in baza statelor de salarii sau a altor documente care sa justifice suma respectiva. In lipsa acestora, 

sumele reprezentand concedii de odihna se recunosc pe seama provizioanelor.   

 

2.22. Subventii 

In categoria subventiilor se cuprind subventiile aferente activelor si subventiile aferente 

veniturilor. Acestea pot fi primite de la: guvernul propriu‐zis, agentii guvernamentale  si alte 

institutii similare nationale si internationale. 

 

Grupul reflecta distinct: 

- subventii guvernamentale; 

- imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii; 

- alte sume primite cu caracter de subventii. 

 

Subventiile aferente activelor reprezinta subventii pentru acordarea carora principala conditie este 

ca entitatea beneficiara sa cumpere, sa construiasca sau sa achizitioneze active imobilizate. 

 

O subventie guvernamentala  poate imbraca forma transferului unui activ nemonetar (de 

exemplu, o imobilizare corporala), caz in care subventia si activul sunt contabilizate la valoarea 

justa. 

 

Subventiile aferente veniturilor cuprind toate subventiile, altele decat cele pentru active. 

Subventiile guvernamentale, inclusiv subventiile nemonetare la valoarea justa, nu trebuie 

recunoscute pana cand nu exista suficienta siguranta ca: 

    a) entitatea va respecta conditiile impuse de acordarea lor; si 

    b) subventiile vor fi primite. 

 

Pentru asigurarea corelarii cheltuielilor finantate din subventii cu veniturile aferente se 

procedeaza astfel: 
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- din punctul de vedere al contului de profit si pierdere: 

i. in cursul fiecarei luni se evidentiaza cheltuielile dupa natura lor; 

ii. la sfarsitul lunii se evidentiaza la venituri subventiile corespunzatoare cheltuielilor 

efectuate; 

- din punctul de vedere al bilantului: 

i. creanta din subventii se recunoaste in corespondenta cu veniturile din subventii, daca au 

fost efectuate cheltuielile suportate din aceste subventii, sau pe seama veniturilor 

amanate, daca  aceste cheltuieli nu au fost efectuate inca; 

ii. periodic, odata  cu cererea de rambursare a contravalorii cheltuielilor suportate sau pe 

baza altor documente prin care se stabilesc  si se aproba  sumele cuvenite, se procedeaza  

la regularizarea sumelor inregistrate drept creanta din subventii. 

 

Subventiile se recunosc, pe o baza  sistematica, drept venituri ale perioadelor corespunzatoare 

cheltuielilor aferente pe care aceste subventii urmeaza sa le compenseze. In cazul in care intr‐o 

perioada se incaseaza subventii aferente unor cheltuieli care nu au fost inca efectuate, subventiile 

primite nu reprezinta venituri ale acelei perioade curente. 

 

2.23. Rezultat reportat 

Pierderea contabila reportata va fi acoperita din profitul exercitiilor financiare viitoare. 

 

2.24. Impozite si taxe 

Societatea inregistreaza impozitul pe profit curent pe baza profitului impozabil din raportarile 

fiscale, conform legislatiei romanesti relevante. 

Filialele inregistreaza impozit pe venit pe baza veniturilor impozabile din raportarile fiscale, 

conform legislatiei romanesti relevante. 

Datoriile legate de impozite si taxe sunt inregistrate in perioada la care se refera. 

 

2.25. Erori contabile 

Erorile constatate in contabilitate se pot referi fie la exercitiul financiar curent, fie la exercitiile 

financiare precedente. Corectarea erorilor se efectueaza la data constatarii lor. Erorile din 

perioadele anterioare sunt omisiuni si declaratii eronate cuprinse in situatiile financiare ale 

entitatii pentru una sau mai multe perioade anterioare rezultand din greseala de a utiliza sau 

de a nu utiliza informatii credibile care: 

- erau disponibile la momentul la care situatiile financiare pentru acele perioade au fost 

aprobate spre a fi emise; 

- ar fi putut fi obtinute in mod rezonabil si luate in considerare la intocmirea si prezentarea 

acelor situatii financiare anuale. 

 

Corectarea erorilor aferente exercitiului financiar curent se efectueaza pe seama contului de 
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profit si pierdere. Corectarea erorilor semnificative aferente exercitiilor financiare precedente 

se efectueaza pe seama rezultatului reportat. Erorile nesemnificative aferente exercitiilor 

financiare precedente se corecteaza, pe seama contului de profit si pierdere. 

 

Corectarea erorilor aferente exercitiilor financiare precedente nu determina modificarea 

situatiilor financiare ale acelor exercitii. In cazul erorilor aferente exercitiilor financiare 

precedente, corectarea acestora nu presupune ajustarea informatiilor comparative prezentate 

in situatiile financiare. Informatii comparative referitoare la pozitia financiara si performanta 

financiara, respectiv modificarea pozitiei financiare, sunt prezentate in notele explicative. 

 

2.26. Parti afiliate si alte parti legate 

In conformitate cu OMFP 1802/2014, o entitate este afiliata unei societati daca se afla sub in cadrul 

aceluiasi grup. Grup inseamna o societate-mama si toate filialele acesteia.  

 

O entitate este „legata” de o alta entitate daca se incadreaza in prevederile de mai jos. 

Parte legata are acelasi inteles ca in standardele internationale de contabilitate adoptate in 

conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 

19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internationale de contabilitate) 

 

O persoana sau un membru apropiat al familiei persoanei respective este legat(a) Societatii (unei 

entitati raportoare) daca acea persoana: 

- detine controlul sau controlul comun asupra entitatii raportoare; 

- are o influenta semnificativa asupra entitatii raportoare; sau 

- este un membru al personalului-cheie din conducerea entitatii raportoare sau a societatii-

mama a entitatii raportoare. 

 

O entitate este legata unei entitati raportoare daca intruneste oricare dintre urmatoarele conditii: 

- entitatea si entitatea raportoare sunt membre ale aceluiasi grup (ceea ce inseamna ca fiecare 

societate-mama, filiala si filiala din acelasi grup este legata de celelalte); 

- o entitate este entitate asociata sau entitate controlata in comun a celeilalte entitati (sau 

entitate asociata sau entitate controlata in comun a unui membru al grupului din care face 

parte cealalta entitate); 

- ambele entitati sunt entitati controlate in comun ale aceluiasi tert; 

- o entitate este entitate controlata in comun a unei terte entitati, iar cealalta este o entitate 

asociata a tertei entitati; 

- entitatea este un plan de beneficii postangajare in beneficiul angajatilor entitatii raportoare 

sau ai unei entitati legate entitatii raportoare. In cazul in care chiar entitatea raportoare 

reprezinta ea insasi un astfel de plan, angajatorii sponsori sunt, de asemenea, legati entitatii 

raportoare; 

- entitatea este controlata sau controlata in comun de o persoana identificata in paragraful de 
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mai sus; 

- o persoana care detine co ntrolul sau controlul comun asupra entitatii raportoare influenteaza 

semnificativ entitatea sau este un membru al personalului-cheie din conducerea entitatii (sau 

a societatii-mama a entitatii); 

- entitatea sau orice membru al unui grup din care aceasta face parte furnizeaza entitatii 

raportoare sau societatii-mama a entitatii raportoare servicii legate de personalul-cheie din 

conducerea entitatii respective. 

 

Membrii apropiati ai familiei unei persoane sunt acei membri ai familiei care se anticipeaza sa 

influenteze sau sa fie influentati de respectiva persoana in relatia lor cu entitatea si includ: 

a) copiii si sotul (sotia) sau partenerul de viata ai persoanei; 

b) copiii sotului (sotiei) sau partenerului de viata al persoanei; si 

c) persoanele care depind de persoana respectiva sau de sotul (sotia) sau partenerul de 

viata al acesteia. 
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NOTA 3: ACTIVE IMOBILIZATE 

La data de 31 decembrie 2021 Grupul DR FISCHER DENTAL SA prezinta urmatoarea situatie cu privire 

la activele imobilizate:  

a. IMOBILIZARI NECORPORALE 

  Alte imobilizari necorporale 

   - lei -  

Valoare bruta   

Sold la 1 ianuarie 2020 15,164 

Cresteri 1,012 

Cedari, transferuri si alte reduceri - 

Sold la 31 decembrie 2020 16,176 

   
Amortizare cumulate  
Sold la 1 ianuarie 2020 8,555 

Amortizare inregistrata in cursul exercitiului 7,041 

Reduceri sau reluari - 

Sold la 31 decembrie 2020 15,596 

   
Valoare contabila neta la 1 ianuarie 2020 6,609 

   
Valoare contabila neta la 31 decembrie 2020 580 

 

  

Alte imobilizari 

necorporale 

Concesiuni, brevete, 

licente, marci comer-

ciale, drepturi si ac-

tive similare 

Total 

   - lei -   - lei -   - lei -  

Valoare bruta       

Sold la 1 ianuarie 2021 16,176 - 16,176 

Cresteri 505,021 12,819 517,840 

Cedari, transferuri si alte reduceri - - - 

Sold la 31 decembrie 2021 521,197 12,819 534,016 

        

Amortizare cumulate       

Sold la 1 ianuarie 2021 15,596 - 15,596 

Amortizare cumulata preluata de la filiale 376,502 7,981 384,483 

Amortizare inregistrata in cursul exercitiului 3,112                                  981 4,093 

Reduceri sau reluari  -  -  - 

Sold la 31 decembrie 2021 395,210 8,962 404,172 

        

Valoare contabila neta la 1 ianuarie 2021 580 - 580 

Valoare contabila neta la 31 decembrie 2021 125,987 3,857 129,844 
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b. IMOBILIZARI CORPORALE 

  

Echipamente tehno-

logice 

Aparate si instalatii de 

masura, control si reglare 

Mobilier, aparatura 

birotica, alte active cor-

porale 

Total 

   - lei -   - lei -  - lei - - lei - 

Valoare bruta         

Sold la 1 ianuarie 2020 201,296 15,950 - 217,246 

Cresteri - 4,799 13,430 18,229 

Cedari, transferuri si alte reduceri 54,490 7,975 0 62,465 

Sold la 31 decembrie 2020 146,806 12,774 13,430 173,010 

          

Amortizare cumulata si ajustari pentru depreciere         

Sold la 1 ianuarie 2020 52,255 1,995 - 54,250 

Amortizare inregistrata in cursul exercitiului 22,324 7,113 2,243 31,680 

Reduceri sau reluari 5,676 3,323 - 8,999 

Sold la 31 decembrie 2020 68,904 5,784 2,243 76,931 

          

Valoare contabila neta la 1 ianuarie 2020 201,296 15,950 - 162,996 

Valoare contabila neta la 31 decembrie 2020 77,903 6,990 11,187 96,079 
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Echipamente tehnolog-

ice 

Aparate si instalatii de 

masura, control si re-

glare 

Mijloace de transport 

Mobilier, apara-

tura birotica, 

alte active cor-

porale 

Avansuri acordate 

pentru imobilizari 

corporale 

Total 

   - lei -   - lei -   - lei -   - lei -   - lei -   - lei -  

Valoare bruta             

Sold la 1 ianuarie 2021 146,806 12,774 
                                        

-    

                      

13,430  

                                    

-    
173,010 

Cresteri 2,049,307 194,679 725,848 
                    

325,659  

                             

4,298  
3,299,792 

Cedari, transferuri si alte reduceri 
                                               

-    

                                             

-    

                                        

-    

                               

-    

                                    

-    
0 

Sold la 31 decembrie 2021 2,196,113 207,453 725,848 339,089 4,298 3,472,802 

              

Amortizare cumulata si ajustari pentru depre-

ciere     
  

      

Sold la 1 ianuarie 2021 68,904 5,784 
                                        

-    

                        

2,243  

                                    

-    
76,931 

Amortizare cumulata preluata de la filiale 1,085,419 57,715 609,426 124,489 - 1,877,049 

Amortizare inregistrata in cursul exercitiului 124,940 38,685 15,236                  30,315  
                                    

-    
209,176 

Reduceri sau reluari 
                                               

-    

                                             

-    

                                        

-    

                               

-    

                                    

-    
- 

Sold la 31 decembrie 2021 1,279,263 102,184 624,662 
                    

157,047  

                                    

-    
2,163,156 

              

Valoare contabila neta la 1 ianuarie 2021 
                                      

77,902  

                                      

6,990  

                                        

-    

                      

11,187  

                                    

-    

                   

96,079  

Valoare contabila neta la 31 decembrie 2021 
                                    

916,850  

                                  

105,270  

                             

101,185  

                    

182,042  

                             

4,298  

             

1,309,646  
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c. IMOBILIZARI FINANCIARE 

  Alte imprumuturi 

   - lei -  

Valoare bruta  
Sold la 1 ianuarie 2021 - 

Cresteri 109,937 

Cedari, transferuri si alte reduceri - 

Sold la 31 decembrie 2021 109,937 

 

NOTA 4: STOCURI 

 31.12.2020 31.12.2021 

 - lei -  - lei -  

Materii prime 255.843 453.615 

Materiale consumabile 19.603 87.158 

Produse in curs de executie 10.534 10.410 

Produse finite si marfuri - 7.139 

Avansuri pentru stocuri - 84.926 

Total 285.980 643.248 

 
 

NOTA 5: CREANTE 

2021 Sold la  Termen de lichiditate 

 12/31/2021 sub 1 an peste 1 an 

  - lei -   - lei -   - lei -  

Creante comerciale 688,337 688,337 - 

Alte creante sociale 332,929 332,929 - 

Creante reprezentand dividende repartizate in cursul 

exercitiului financiar 486,004 486,004 - 

Decontari intre entitati afiliate(vezi nota 15) - - - 

Total 1,507,271 1,507,271 - 

    
2020 Sold la  Termen de lichiditate 

 12/31/2020 sub 1 an peste 1 an 

  - lei -   - lei -   - lei -  

Creante comerciale 791,775 791,775 - 

Alte creante sociale 93,965 93,965 - 

Decontari intre entitati afiliate(vezi nota 15) 1,808,008 1,808,008 - 

Total 2,693,749 2,693,749 - 

 

NOTA 6: INVESTITII PE TERMEN SCURT 
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 Sold la  Sold la  

 12/31/2020 12/31/2021 

  - lei -   - lei -  

Depozite in lei - 1,900,000 

Depozite in valuta - 2,968,860 

Total - 4,868,860 

  

NOTA 7: CASA SI CONTURI LA BANCI 

 Sold la  Sold la  

 12/31/2020 12/31/2021 

  - lei -   - lei -  

Casa in lei 449,205 367,681 

Casa in valuta 239 3,132 

Conturi curente la banci in lei 112,818 236,977 

Conturi curente la banci in valuta 430,451 860.244 

Sume in curs de decontare 6,345 4,822 

Alte valori - 3,084 

Total 999,057 1,475,940 

 

NOTA 8: DATORII 

 Sold la  Termen de exigibilitate 

 12/31/2020 sub 1 an 1 - 5 ani peste 5 ani 

  - lei -   - lei -   - lei -   - lei -  

Datorii comerciale 66,299 66,299 - - 

Avansuri incasate in contul comenzilor de la clienti 15,899 15,899 - - 

Sume datorate institutiilor de credit - -   

Sume datorate entitatilor din grup(vezi nota 15) 243,427 243,427 - - 

Datorii legate de personal 209,199 209,199 - - 

Dividende de plata 1,393 1,393 - - 

Impozit pe profit 30,741 30,741 - - 

Alte impozite 5,984 5,984 - - 

Alte datorii 73 73 - - 

Total 573,015 573,015 - - 

 

 Sold la  Termen de exigibilitate 

 12/31/2021 sub 1 an 1 - 5 ani peste 5 ani 

  - lei -   - lei -   - lei -   - lei -  

Datorii comerciale 739,424 739,424 - - 

Avansuri incasate in contul comenzilor de la clienti 18,922 18,922 - - 

Suma datorate institutiilor de credit 266,515 54,426 212,089 - 

Sume datorate entitatilor din grup(vezi nota 15) - - - - 
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Leasing 178,975 45,128 133,847 - 

Datorii legate de personal, inclusiv datorii fiscale salariale 259,694 259,694 - - 

Dividende de plata 779,076 779,076 - - 

Alte impozite 90,153 90,153 - - 

Alte datorii 74 74 - - 

Total 2,332,832 1,986,896 345,936 - 

 

NOTA 9: PROVIZIOANE 

 Sold la  Sold la  

Denumirea provizionului 12/31/2020 12/31/2021 

  - lei -   - lei -  

Provizioane pentru concedii neefectuate - 126,945 

Total - 126,945 

 

NOTA 10: VENITURI IN AVANS 

In baza contractului de finantare nr. M2-14237, din data de 23.07.2021, Dr Fischer Dental S.A. a 

primit un ajutor de stat acordat sub forma de grant pentru capital de lucru, prin masura “Granturi 

pentru capital de lucru”, implementata de catre Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de 

Afaceri (MEEMA) si Agentia pentru IMM, Atragere de Investitii si Promovarea Exportului 

(AIMMAIPE) in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.130/2020 

privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, 

aferente Programului Operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de 

COVID-19. Valoarea totala a grantului primit este de 725,925 Lei. 

Veniturile inregistrate in avans reprezinta fonduri primite din grant pentru stocuri, ce urmeaza sa 

se descarce in perioadele urmatoare: 

 Sold la  Sold la  

 12/31/2020 12/31/2021 

  - lei -   - lei -  

Venituri inregistrate in avans pe termen scurt - 186,418 

Venituri inregistrate in avans pe termen lung - 27,856 

Total - 214,274 

 

Subventiile pentru investitii reprezinta fonduri primite din grant pentru imobilizari, ce urmeaza 

sa se descarce in perioadele urmatoare in suma de 119,488 lei pe termen scurt si 279,635 lei pe 

termen lung si valoarea unei subventii pentru o masina in suma de 8,065 lei: 

 Sold la  Sold la 

 12/31/2020 12/31/2021 
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  - lei -   - lei -  

Subventii pentru investitii pe termen scurt  - 127,553 

Subventii pentru investitii pe termen lung  - 279,635 

Total - 407,188 

 

NOTA 11: CAPITAL SI REZERVE 

11.1. Capital social subscris 

Capitalul social subscris si varsat la data de 31.12.2021 a fost in suma de 1,181,227.2 lei 

reprezentand un numar de 590,6136 actiuni. Toate actiunile sunt comune, au fost subscrise si sunt 

platite integral la data de 31.12.2021. Toate actiunile au acelasi drept de vot si au o valoare 

nominala de 0.2 Lei / actiune. 

11.2. Structura actionarilor 

La 31.12.2020 structura asociatilor se prezenta astfel: 

 

Numar parti 

sociale 

Valoare Nominala 

totala 

Procent det-

inut 

Asociat     - lei -    % 

Persoane Fizice:    

FISCHER DANIELLE ELISE                50,052                         500,520  50% 

FISCHER CAROLINE ADELA INGRID                50,052                         500,520  50% 

    

TOTAL              100,104                      1,001,040  100% 

 

In urma hotararii Adunarii Générale a Asociatilor nr. 1/17.09.2021 a fost aprobata cesiunea de 

parti sociale catre doi noi asociati, si anume catre DR. FISCHER AND PARTNERS SRL, care 

cumpara un numar de 88,162 parti sociale in valoare totala de 881,620 Lei si catre CHIRODEA 

BOGDAN-MARIUS care cumpara un numar de 130 parti sociale in valoare totala de 1,300 Lei. 

In urma hotararii Adunarii Generale a Asociatilor nr. 2/15.10.2021, asociatii au decis transfor-

marea Societatii din SRL in SA in scopul listarii pe piata AERO (ATS) de la Bursa de Valori Bu-

curesti SA. Prin aceeasi hotarare, s-a aprobat structura capitalului social subscris si varsat integral 

in Lei in valoare totala de 1,001,040 Lei, divizat in 5,005,200 actiuni nominative, ordinare si dema-

terializate, fiecare avand ovaloare nominala de 0.2 Lei.  

Urmare a modificarii capitalului social datorita derularii Ofertei de vanzare de actiuni prin me-

toda plasamentului privat, in baza Deciziei Consiliului de Administratie nr. 6 din 22.11.2021, im-

puternicit prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sa intreprinda toate 

demersurile necesare privind pregatirea, derularea si inchiderea ofertei, capitalul social subscris 
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si varsat al Societatii a devenit 1.181.227,2 lei, impartit in 5.906.136 actiuni nominative cu va-

loarea nominala de 0,2 lei fiecare. 

Structura actionariatului se prezinta astfel la 31.12.2021: 

 Numar Actiuni 

Valoare Nominala 

totala 

Procent det-

inut 

Actionar     - lei -    % 

Persoane Juridice:    

DR. FISCHER AND PARTNERS SRL     4,408,100                   881,620.00  74.6359% 

ACTIONARI LISTA (3) 21,470 4,294.00 0.3635% 

Persoane Fizice:    

FISCHER DANIELLE ELISE         295,300                      59,060.00  4.9999% 

CHIRODEA BOGDAN-MARIUS             6,500                        1,300.00  0.1101% 

FISCHER CAROLINE ADELA INGRID         295,300                      59,060.00  4.9999% 

ACTIONARI LISTA (75)         879,466                   175,893.20  14.8907% 

    

TOTAL     5,906,136                1,181,227.20  100% 

 

11.3. Prime de emisiune 

La 31.12.2021 Grupul detine prime de emisiune in valoare totala de 4,955,148 Lei, reprezentand 

un numar de 900,936 prime de emisiune cu o valoare nominala de 5.5 Lei.  

 

11.4. Repartizarea rezultatului 

 

Repartizarile de mai jos au fost efectuate de Societate conform reglementarilor in vigoare privind 

repartizarile obligatorii care se fac conform Legii 31/1990 privind societatile comerciale. 

Destinatia 

Exercitiul Financiar incheiat la 

31.12.2020 

Exercitiul Financiar incheiat 

la 31.12.2021 

Profit Net de repartizat / pierdere 1,162,962 130,110 

Rezerva legala 65,472 9,188 

Profit nerepartizat 1,094,490 120,922 

 

Filialele societatii au inregistrat in perioada de la data achizitiei pana la 31.12.2021, urmatoarele 

rezultate: 

Dr Fischer Digital S.R.L. a inregistrat un profit net de 476.681 lei. 

Smart Dental Services S.R.L. a inregistrat un profit net de 14.248 lei. 

NOTA 12: REZULTATUL DIN EXPLOATARE SI CIFRA DE AFACERI NETA 
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 Exercitiul financiar 

 2020 2021 

    - Lei -    - Lei - 

1. Cifra de afaceri neta 6,317,642 8,669,571 

2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5) 3,735,713 5,355,143 

3. Cheltuielile activitatii de baza 3,735,713 5,355,143 

4. Cheltuielile activitatilor auxiliare 0 0 

5. Cheltuielile indirecte de productie 0 0 

6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2) 2,581,929 3,314,429 

7. Cheltuielile de desfacere 0 0 

8. Cheltuieli generale de administratie 1,862,008 2,775,236 

9. Alte venituri din exploatare 546,542 160,516 

10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9) 1,266,463 719,709 

 

NOTA 13: INFORMATII PRIVIND SALARIATII, SI MEMBRII ORGANELOR DE 

ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE 

La 31.12.2021 componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea: 

- Fischer Cristina Antoaneta – Presedinte al Consiliului de Administratie; 

- Fischer Caroline Adela Ingrid – Membru al Consiliului de Administratie; 

- BMC MANAGEMENT & INVESTMENTS S.R.L., reprezentata legal prin CHIRODEA 

BOGDAN-MARIUS, in calitate de Administrator - Membru al Consiliului de Administratie 

In anul 2021 Grupul a acordat indemnizatii membrilor organelor de administratie, conducere si 

supraveghere in valoare totala de 34,000 Lei. La 31.12.2021 soldul de plata este zero. 

Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de 

administratie, conducere si supraveghere. 

Nu s-au acordat avansuri si credite membrilor organelor de administratie, conducere si de 

supraveghere in timpul exercitiului. 

Salariati la 31.12.2021:  

- numar mediu: 68 

- cheltuiala cu salariile si tichetele de masa, aferente exercitiului: 2,975,602 lei 

- contributia asiguratorie de munca: 68,320 lei 
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NOTA 14: ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI:   

1. Indicatori de lichiditate 

 

a. Indicatorul lichiditatii curente: 

                                                                        31.12.2020                       31.12.2021  

   

Active curente  =                                                6.94                                  3.64     

Datorii Curente 

 

b. Indicatorul lichiditatii imediate: 

                                                                        31.12.2020                       31.12.2021  

   

Active curente - Stocuri  =                                 6.44                                  3.37     

          Datorii Curente 

 

2. Indicatori de risc 

 

a. Indicatorul gradului de indatorare: 

                                                                                    31.12.2020                       31.12.2021 

                                                                                                %                                       % 

        

Capital imprumutat*100 =                                  0                                         0     

    Capital propriu 

Unde: capital imprumutat = credite peste un an 

b. Indicatorul privind acoperirea dobanzilor: 

                                                                                    31.12.2020                       31.12.2021 

                                                                                                %                                       % 

        

Profit inaintea platii dobanzii si 

           Impozitului pe profit        =                     0                                         0    

           Cheltuieli cu dobanda 

 

3. Indicatori de activitate (de gestiune) 

 

a. Viteza de rotatie a debitelor-clienti 

                                                                                    31.12.2020                       31.12.2021 

           zile                                     zile 
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Sold mediu Clienti * 365 =                              45.74                                  28.98    

    Cifra de afaceri 

 

b. Viteza de rotatie a creditelor-furnizor 

                                                                                    31.12.2020                       31.12.2021 

            zile                                     zile 

 

Sold mediu Furnizori * 365 =                          17.89                                  31.13    

    Cifra de afaceri 

 

c. Viteza de rotatie a imobilizarilor corporale 

                                                                                    31.12.2020                       31.12.2021 

             

    Cifra de afaceri    =                                        65.75                                 66.77    

 Imobilizari corporale 

 

d. Viteza de rotatie a activelor totale 

                                                                                    31.12.2020                       31.12.2021 

            

    Cifra de afaceri    =                                        1.55                                    0.86    

        Total active 

 

4. Indicatori de profitabilitate 

a. Rentabilitatea capitalului angajat: 

                                                                                    31.12.2020                       31.12.2021 

                                                                                                %                                       % 

        

Profit inaintea rezultatului financiar 

            si Impozitului pe profit             =          36.11                                 10.32    

                Capitalul angajat 

 

b. Marja bruta din vanzari: 

                                                                                    31.12.2020                       31.12.2021 

                                                                                                %                                       % 

        

Profitul brut din vanzari   =                              20.05                                  8.30    

     Cifra de afaceri 
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NOTA 15: INFORMATII PRIVIND RELATIILE CU PARTILE AFILIATE  

Pe parcursul anului 2020 societatea a desfasurat tranzactii cu Smart Dental Services SRL, parte 

afiliata, la fel si anul 2021 pana la data achizitiei Smart Dental Services SRL de catre Dr. Fischer 

Dental S.A. Mai jos sunt detaliate tranzactiile cu aceasta pentru anul 2020 si 2021(pana la data 

achizitiei). La 31.12.2021 soldul aferent cumpararilor de bunuri si servicii, precum si trancatiile 

pentru perioada de la data achiztiei Smart Dental Services SRL de catre Dr Fischer Dental S.A. a 

fost inchis in cadrul eliminarii tranzactiilor si soldurilor intre societati din cadrul consolidarii. 

Cumparari de bunuri si servicii: 

Parte Afiliata Sold/Rulaj 
 Exercitiul financiar 

incheiat la 31.12.2020  

 Exercitiul financiar 

incheiat la 31.12.2021  

Smart Dental Services SRL Servicii primite  335.406  225.847  

Smart Dental Services SRL Cheltuieli cu chiriile  788.028   517.690  

Smart Dental Services SRL Cheltuieli cu marfurile  128.264   14.474  

Smart Dental Services SRL Datorii comerciale  243.427  -  

 

Imprumuturi acordate 

Dr Fischer Dental S.A. a acordat in 2020 un imprumut pe termen scurt catre Smart Dental Services 

SRL in suma de 371.300 EUR. In anul 2021, anterior achizitiei Smart Dental services S.R.L. de catre 

Dr Fischer Dental S.A., s-a rambursat suma de 304.395 EUR si s-a prelungit perioada de 

rambursare pana in anul 2022. La 31.12.2021 soldul aferent imprumutului a fost inchis in cadrul 

eliminarii tranzactiilor si soldurilor intre societati din cadrul consolidarii. 

 Sold la 31.12.2020 

Smart Dental Services SRL     1,808,008  

 

NOTA 16: ALTE INFORMATII 

16.1 Onorariile platite auditorilor: 

Grupul a platit in anul 2021 catre auditori onorarii referitoare la auditul financiar al situatiilor 

financiare consolidate conform contractului stabilit intre parti. 

16.2 Informatii referitoare la impozitul pe profit curent  

Dr Fischer Dental S.A. a inregistrat in anul 2021 un impozit pe profit de plata in suma de 53.645 

lei (2020: 146.490 lei). 
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Dr Fischer Digital S.R.L. a inregistrat in anul 2021 (de la achizitie) o cheltuiala cu impozitul pe 

venit de plata in suma de 16.657 lei. 

Smart Dental Services S.R.L a inregistrat in anul 2021 (de la achizitie) o cheltuiala cu impozitul pe 

venit de plata in suma de 8.196 lei. 

16.3 COVID-19 

La 11 Martie 2020 Organizatia Mondiala a Sanatatii a declarat existenta unei “pandemii”, 

epidemia cu virusul COVID19, cu raspandire rapida si cu potentiale efecte severe asupra 

persoanelor infectate. In acest context, numeroase state, inclusiv Romania, au luat masuri pentru 

limitarea raspandirii virusului si imbolnavirii populatiei (de ex. anulare evenimente publice, 

inchidere granite, restrangere / inchidere anumite activitati, recomandare izolare sau reducere 

interactiuni sociale etc.), masuri cu potential impact semnificativ asupra anumitor sectoare de 

activitate Toate aceste masuri se asteapta sa aiba ca efect o incetinire a economiei globale.  

La data intocmirii acestor situatii financiare nu se stie pentru cat timp se va prelungi situatia de 

incertitudine actuala si care va fi efectul final asupra situatiei economice a societatilor din 

Romania si din celelalte tari afectate. In consecinta, tinand cont de informatiile disponibile la data 

intocmirii acestor situatii financiare managementul Societatii nu poate evalua impactul financiar 

si nici durata efectelor acestei pandemii. Acest eveniment nu ajusteaza cifrele din situatiile 

financiare la 31.12.2021. 

Grupul urmareste in prezent respectarea intocmai a masurilor stabilite de autoritati si ia masuri 

de preventie a extinderii efectelor pandemiei. 

16.4 Evenimente Ulterioare 

In data de 22.02.2022 Societatea a incheiat un contract de tranzactionare cu Bursa de Valori 

Bucuresti S.A. avand ca obiect admiterea si mentinerea IF in cadrul SMT – Sistemul Multilateral 

de Tranzactionare administrat de B.V.B. in Sectorul Titluri de Capital.  

In data de 22.02.2022 Dr Fischer Dental S.A. a infiintat Dr. Fischer Dental GMBH, o filiala in 

Germania, cu un capital social de 25.000 EUR, echivalentul a 123,632.5 lei. 

NOTA 17: CONTINGENTE 

(a) Actiuni in instanta 

Grupul nu este implicat la 31.12.2021 in niciun litigiu. 

(b) Impozitarea 

Sistemul de impozitare din Romania a suferit multiple modificari in ultimii ani si este intr-o faza 

de adaptare la jurisprudenta Uniunii Europene. Ca urmare, inca exista interpretari diferite ale 

legislatiei fiscale. In anumite situatii, autoritatile fiscale pot trata in mod diferit anumite aspecte, 
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procedand la calcularea unor impozite si taxe suplimentare si a dobanzilor si a penalitatilor de 

intarziere aferente (in prezent 0.03% pe zi dobanzi si penalitati de intarziere). In Romania, 

exercitiul fiscal ramane deschis pentru verificarea fiscala timp de 5 ani. Conducerea Societatii 

considera ca obligatiile fiscale incluse in aceste situatii financiare sunt adecvate. 

(c) Pretul de transfer 

Legislatia fiscala din Romania include principiul “valorii de piata”, conform caruia tranzactiile 

intre partile afiliate trebuie sa se desfasoare la valoarea de piata. Contribuabilii locali care 

desfasoara tranzactii cu parti afiliate trebuie sa intocmeasca si sa puna la dispozitia autoritatilor 

fiscale din Romania, la cererea scrisa a acestora, dosarul de documentare a preturilor de transfer. 

Neprezentarea dosarului de documentare a preturilor de transfer sau prezentarea unui dosar 

incomplet poate duce la aplicarea de penalitati pentru neconformitate; in plus fata de continutul 

dosarului de documentare a preturilor de transfer, autoritatile fiscale pot interpreta tranzactiile 

si circumstantele diferit de interpretarea conducerii si, ca urmare, pot impune obligatii fiscale 

suplimentare rezultate din ajustarea preturilor de transfer. Conducerea Societatii considera ca nu 

va suferi pierderi in cazul unui control fiscal pentru verificarea preturilor de transfer. Cu toate 

acestea, impactul interpretarilor diferite ale autoritatilor fiscale nu pot fi estimat in mod credibil. 

Acesta poate fi semnificativ pentru pozitia financiara si/ sau pentru operatiunile Societatii. 

(d) Criza financiara 

Volatilitatea recenta a pietelor financiare internationale si romanesti: 

Volatilitatea cursului de schimb a leului si a principalelor monede folosite in schimburile 

internationale a fost foarte ridicata. In prezent, intregul impact al actualei crize financiare este 

inca imposibil de anticipat si de prevenit in totalitate. 

De asemenea, volatilitatea cursului de schimb a leului si a principalelor monede folosite in 

schimburile internationale a fost foarte ridicata. In prezent, intregul impact al actualei crize 

financiare este inca imposibil de anticipat si de prevenit in totalitate. 

Conducerea nu poate estima cu suficienta acuratete efectele asupra pozitiei financiare a Societatii 

a unei potentiale scaderi a lichiditatii pietelor financiare, a unei cresteri a volatilitatii cursului de 

schimb al monedei natioanle si a continuarii recesiunii. Conducerea considera ca a luat toate 

masurile necesare pentru a asigura continuitatea Societatii in conditiile actuale. 

Impactul asupra lichiditatii: 

Volumul finantarilor din economie s-a redus semnificativ in ultimii ani. Acesta poate afecta 

capacitatea Societatii de a obtine noi imprumuturi si/sau de a refinanta imprumuturile existente 

in termeni si conditii similare cu finantarile precedente. 

Impactul asupra clientilor/imprumutatorilor: 
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Clientii si alti debitori ai Grupului (sau cei carora Grupul le-a acordat imprumuturi) pot fi afectati 

de conditiile de piata, ceea ce poate afecta capacitatea acestora de a rambursa sumele datorate. 

Aceasta poate avea impact si asupra previziunilor conducerii Grupului cu privire la fluxurile de 

numerar si asupra evaluarii deprecierii activelor financiare si nefinanciare. In masura in care 

exista informatii disponibile, conducerea a reflectat in mod adecvat estimarile revizuite ale 

fluxurilor de numerar viitoare in evaluarea deprecierii. 
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