
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Nr.:  105 / 23.08.2021 
 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti 
Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara  

 
RAPORT CURENT 

Intocmit in baza Legii nr.24/2017 – art.122 
si a Regulamentului nr.5/2018  

 
 
Referitor la : Raport semestrial semestrul 1 2021 
Raportul curent conform Regulamentului ASF 5/2018 
Data raportului: 23.08.2021  
Denumirea entitatii emitente: SC DUPLEX SA  
Sediul social: FAGARAS, Str. Mihai Eminescu, nr.26 jud. Brasov, cod postal 505200  
Numarul de telefon/fax: 0268 211154 / 0268 212537  
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO1118838  
Numar de ordine in Registrul Comertului: J08/1146/1991  
Capital social subscris si varsat: 304.945 lei  
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori 
Bucuresti , Piata A.T.S. –AeRO 
 
 
 

In conformitate de art.234 alin.1 lit.c. din Regulamentul ASF 5/2018 privind emitentii de 

instrumente financiare si operatiuni de plata, SC DUPLEX SA informeaza investitorii cu privire la 

Raportul semestrial referitor la semestrul 1 2021 si raportarea semestriala depusa la ANAF la  

data de 30.06.2021 

 
    Administrator unic, 
    Neag Adrian Sabin 
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Raportul semestrial aferent semestrului I 2021 conform 

             Regulamentului ASF nr. 5/2019 

 

Data raportului: 23.08.2021 

Denumirea societatii comerciale: DUPLEX S.A.  

Sediul social: Str. Campului, Bl. 11, sc. CD, Parter, localitatea Fagaras, jud. Brasov 

Numar de telefon/fax: 0268-211804; 0268- 211154 

Cod de identificare fiscala: 1118838 

Nr. de ordine în Registrul Comertului: J 08/1146/1991 

Capital social subscris si varsat: 304.945 lei 

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti- 

AeRO 

 

I.  SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA 

Rezultatele DUPLEX  SA (denumită în continuare “Societatea”) din primul semestru al anului 

2020 confirmă capacitatea societăţii de a genera activitate profitabila şi soliditatea financiară a acesteia. 

Anexat la prezentul Raport sunt prezentate Situaţiile financiare interimare (simplificate, 

neauditate) la data de 30 iunie 2021, conform reglementarilor legale. 

Situaţiile financiare interimare aferente semestrului I 2021 nu au fost revizuite de către un auditor 

extern independent, nefiind o cerinţă legală sau statutară. 

 

1.1. Elemente de bilant semestrial    30.06.2020-30.06.2021 

                                                                                                                                            

 (LEI) 

DENUMIREA INDICATORULUI 30.06.2020 30.06.2021  

ACTIVE IMOBILIZATE 2529610 5820315  

               Imobilizari necorporale 0 0  

               Imobilizari corporale 2509874 5783643  

               Imobilizari financiare 19736 36672  

ACTIVE CIRCULANTE 15648145 14660685  

                STOCURI 1748824 2235090  

                CREANTE 12484580 5394568  

                INVESTITII PE TERMEN SCURT 0 0  

                CASA SI CONTURI LA BANCI 1414741 7031027  
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CHELTUIELI IN AVANS 0 10123  

DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA 

DE PANA LA UN AN 

11241354 10842776  

ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE 

NETE 

4406791 2987839  

ACTIVE TOTALE 18177755 20481000  

TOTAL ACTIVE  MINUS DATORII CURENTE 13770964 8808154  

DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA  

MAI MARE DE UN AN 

2287266 6197589  

 

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI 

0 0  

VENITURI IN AVANS 0 0  

CAPITAL  304.945 304.945  

PRIME LEGATE DE CAPITAL 0 0  

REZERVE DIN REEVALUARE 2831052 2831052  

REZERVE 1.526.225 1.526.225  

REZULTATUL REPORTAT  2003050 1485328  

REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR -43.769 -566329  

CAPITALURI PROPRII-TOTAL 2.225.763 2610565  

CAPITALURI TOTAL 2.225.763 2610565  

 

 

Total active imobilizate brute  la 30.06.2021 : 

Active imobilizate brute 30.06.2021 

Alte imobilizari corporale 7089 

Terenuri 4087234 

Constructii 28153 

Instalatii si mijloace de transport 3301463 

Mobilier, birotica 26681 

Imobilizari in curs de executie 148360 

Creante imobilizate 14757 

 

 Total stocuri brute la 30.06.2021 : 

Stocuri 30.06.2021 

Materii prime 940048 

Materiale consumabile 109868 
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Obiecte de inventar 32763 

Lucrari in curs de executie 468915 

Ambalaje 2713 

Marfuri 680780 

 

 Valoarea lucrarilor in curs de executie este data de lucrari executate si nereceptionate la data de 

30.06.2021. 

 

Datorii curente 30.06.2021 

1. Alte imprumuturi si datorii financiare 0 

2. TVA 30089 

3. Impozit pe profit 0 

4. Furnizori 10827278 

5. Clienti creditori 266851 

6. Datorii cu personalul si asigurarile sociale 2975 

7. Alte datorii fata de stat (impozit pe salarii, fonduri speciale, penalitati, 

alte datorii) 

434 

8. Decontari cu grupul si alte datorii 1336024 

9. Creditori diversi 1136549 

 

  

1.2.Contul de profit si pierdere 

 

(LEI) 

 Nr.rd. Denumirea indicatorilor 30.06.2020 30.06.2021 

1. Cifra de afaceri neta 65969345 7136698 

2. Venituri din exploatare 65969345 6819249 

3. Cheltuieli din exploatare 63406802 7385578 

4. Rezultatul din exploatare 2562543 -566329 

5. Venituri financiare 0 0 

6. Cheltuieli financiare 572580 0 

7. Rezultatul financiar -572580 -0 

8. Venituri totale 65969345 6819249 

9. Cheltuieli totale 63979382 7385578 

10. Rezultatul brut 1989963 -566329 

11. Impozit pe profit 0 0 
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12. Rezultatul net 1989963 -566329 

 

Analizand contul de profit si pierdere comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent se constata 

urmatoarele: 

 Cifra de afaceri este mai kica fata de aceeasi perioada a anului 2020, in primul rand datorita 

reducerii cifrei de afaceri din vanzari dispozitive medicale 

 

Elemente de costuri si cheltuieli 30.06.2021 

Cheltuieli cu materii prime 1092159 

Cheltuieli cu materiale consumabile 646241 

Cheltuieli cu obiecte de inventar 13727 

Cheltuieli cu energia si apa 12155 

Cheltuieli cu marfurile 3245697 

Cheltuieli cu intretinere si reparatii 101317 

Cheltuieli cu prime de asigurare 11127 

Cheltuieli cu comisioane si onorarii 70985 

Cheltuieli postale 2129 

Cheltuieli cu servicii bancare 7424 

Alte cheltuieli cu servicii terti 1882302 

Cheltuieli cu alte impozite si taxe 138034 

Cheltuieli cu salariile 94754 

Cheltuieli cu CAM 2133 

Alte cheltuieli de exploatare 2668 

Cheltuieli cu amortizarea 10999 

 

 

Elemente de venituri 30.06.2021 

Venituri din vanzarea produselor finite 585212 

Venituri din servicii prestate 2691013 

Venituri din activitati diverse 663966 

Venituri din vanzari 2915469 

 

 Nu s-au constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli în perioada studiata. 

 În ultimele 6 luni nu a avut loc vanzarea sau oprirea vreunui segment de activitate.  

 În urmatoarele 6 luni nu se anticipeaza vanzarea sau oprirea vreunui segment de activitate. 
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 Nu s-au distribuit dividende în ultimii 5 ani. 

 Au fost inregistrate pe costuri elementele de cheltuieli generale – salarii, materiale consumabile, 

intreținere și reparații, fără a se inregistra și veniturile aferente întregii activități desfășurate. Acestea 

se vor înregistra la momentul recepționării , pe stadii de execuție, a lucrărilor efectuate în cadril 

contractelor în derulare. 

 

1.3.Elemente de trezorerie 

    Situatia conturilor de trezorerie se prezinta astfel, la 30.06.2021 

-casa      79061 lei  

-viramente interne nedecontate          0 lei 

-banca     6951965 lei  

 

 

II. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE 

 

Societatea comerciala DUPLEX S.A. are ca obiect de activitate „Lucrari de constructii a cladirilor 

rezidentiale si nerezidentiale” - 4120. 

În primul semestru al anului 2021, volumul total al veniturilor realizate a fost în suma de 7136698 lei, 

reprezentand o scadere fata de veniturile totale obtinute în aceeasi perioada a anului 2020.  

Volumul total al cheltuielilor de 7385578 lei la data de  30.06.2021 

Din totalul veniturilor de exploatare, ponderea cea mai mare o detin veniturile din vanzari de marfuri 

în valoare de 2915469 lei. 

 

2.1. Prezentarea şi analizarea tendinţelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de 

incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea emitentului, comparativ cu aceeaşi 

perioadă a anului trecut 

 

Managementul Societăţii apreciază rezultatele obţinute la 30 iunie 2020 ca fiind în conformitate cu 

aşteptările sale şi corelate cu strategia de dezvoltare a firmei. Mecanismele şi pârghiile de control 

implementate asigură păstrarea echilibrului financiar al companiei. 

 

2.2. Prezentarea şi analizarea efectelor asupra situaţiei financiare a emitentului a tuturor 

cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul şi sursele de finanţare a acestor 

cheltuieli) comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut 
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Societatea va continua să implementeze proiectele de investiţii aferente perioadei 2020-2022, 

aprobate de către Adunarea Generală a Acţionarilor, sursele de finanţare fiind atât surse proprii, cât şi 

surse atrase (credite bancare). 

Societatea consideră că efectele investiţiilor realizate se vor răsfrânge în mod favorabil asupra 

situaţiei financiare a Societăţii într-un termen relativ scurt.  

Datorită factorilor socio-economici care afectează activitatea de bază a Societății – construcții civile 

- , acționariatul a considerat că trebuie diversificată activitatea Societății prin extinderea in domenii noi, 

respectiv activitatea piscicolă și de producție alimentară piscicolă. Acest aspect a fost determinat de 

oportunitatea accesării de fonduri europene prin mecanismele Programului Operational pentru Pescuit si 

Afaceri Maritime POPAM 2014-2020 implementate la nivel local de Grupul de Acțiune Locală FLAG 

Păstrăvarii Făgărașului. 

Au fost semnate in cursul lunilor iulie si septembrie 2019 contractele de finantare pentru 2 proiecte 

aprobate prin mecanismele europene in cadrul Programului Operational pentru Pescuit si Afaceri 

Maritime POPAM 2014-2020, respectiv: 

-contractul nr.273/05.07.2019 pentru proiectul AMENAJARE BALTA DE PESCUIT in comuna 

Sercaia, teren proprietate a Societății, valoare 757.125,69 lei fără TVA, din care cofinantare POPAM 

373.192,63 lei 

-contractul nr.282/27.08.2019 pentru proiectul UNITATE DE PROCESARE PEȘTE in localitatea 

Făgăraș, teren si constructii a Societății, valoare 914.853,94 lei fără TVA, din care confinanțare POPAM 

457.000 lei  

 

 

Indicatorii economico-financiari la 30 iunie 2021 au fost: 

1. Lichiditatea generala: 

      Lichiditate generala sem. I 2020=Active circulante/ Datorii pe termen scurt =   1,39 

      Lichiditate generala sem. I 2021=Active circulante/ Datorii pe termen scurt =   1,35 

  

2. Lichiditatea redusa: 

      Lichiditate redusa sem. I 2020=Active circulante-Stocuri/ Datorii pe termen scurt =  1,23 

      Lichiditate redusa sem. I 2021=Active circulante-Stocuri/ Datorii pe termen scurt =  1,15 

  

3.  Lichiditatea imediata: 

       Lichiditate imediata sem. I 2020=Lichiditati/ Datorii pe termen scurt = 0,12 

       Lichiditate imediata sem. I 2021=Lichiditati/ Datorii pe termen scurt = 0,65 

 

Lichiditatea societăţii ar putea fi afectată în viitor de urmatorii factori:  
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 Neîncasarea la timp a creanţelor; 

 

Indicatorii au suferit modificari semnificative la 30 iunie 2021 comparativ cu aceeasi perioada a 

anului precedent. 

 

2.3. Prezentarea şi analizarea evenimentelor, tranzacţiilor, schimbărilor economice care 

afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost 

afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparaţie cu perioada corespunzătoare a 

anului trecut. 

 

Societatea DUPLEX SA nu are de raportat evenimente şi tranzacţii care ar putea afecta în mod 

semnificativ veniturile din activitatea de bază. 

 

III.SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZĂ CAPITALUL ȘI ADMINISTRAREA 

EMITENTULUI  

 

3.1. Descrierea cazurilor în care emitentul a fost în imposibilitatea de a-şi respecta 

obligaţiile financiare în timpul perioadei analizate 

Societatea DUPLEX SA nu s-a gasit în nicio situaţie în imposibilitatea de a-şi respecta obligaţiile 

financiare în timpul perioadei analizate. Compania nu înregistrează datorii restante faţă de bugetele 

publice şi faţă de partenerii săi privaţi. 

 

 

3.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile deţinătorilor de valori mobiliare 

emise de emitent 

Societatea DUPLEX SA nu are de raportat modificări privind drepturile deţinătorilor de valori 

mobiliare emise. 

 

IV. TRANZACTII SEMNIFICATIVE 

       Nu au existat tranzactii majore încheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza în mod concertat 

sau în care au fost implicate aceste persoane. 

       Mentionam ca situatiile financiare ale DUPLEX S.A. la 30.06.2021 nu au fost auditate.  

    

Alte informații 

Managementul Societății și-a stabilit strategia pe termen mediu şi lung, iar estimările prevăd 

creșteri ale vânzărilor și diminuări ale costurilor ca urmare a folosirii eficiente a resurselor, care vor 

conduce la creşterea profitului din exploatare. 
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Managementul Societății consideră că Societatea va putea să-şi continue activitatea în viitorul 

previzibil şi prin urmare aplicarea principiului continuităţii activităţii în întocmirea situaţiilor financiare 

este justificată. 

 

Evenimente ulterioare 

Adunarea generala ordinară a actionarilor va fi convocată in perioada urmatoare in urma solicitarii 

SIF Transilvania. 

Administrator ,                  

  Neag Adrian Sabin     


































