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I.

RAPORTTJ'LCONSILTLLUI DE ADMINISTRATIE SC"EMA"SA pentru anul 2020

Capitolul I

Informatii generale.Sfixctura actionariatului

S.C."EMA"S.A este o societate pe actiuni constituita confom legislatiei romane 
' 
cu

un total de 71 17950 actiuni .



Stuctura actionaxiatului , luand drept baza Registrul actionarilor de la Depozitarul

central din data de referinta 6 04.2021 , se prezinta astfel :

-din total de 7117950 actiuni :

*PAS "EMA" - detine un w. de 3076440 actluni care reprezinta 43 \zoh dir capitalul

social

*alti actionari in nr. de 40415 10 , persoare fizice juridice care detin restul de 56 78% din

capitalul social.

Capitolul IT

Activitatea economomico-frnanciara

Activitatea economico-fmanciam a societatii s-a desfasurat in anul 2020 in

conformitate cu prevederile legii 31/1990 , cu modihcarile si completarile ulterioare si ale

actului sau constitutiv.

Capitolul III

Intocmirea situaliilor financiare

situatiile financiare anuale au fost intocmite cu lespectarea prevederilor legii

contabilitatii 8211991 cu modificarile si completarile ulterioare si ale reglementarilor

contabile conform directivelor europene, aprobate pril Ordinul ministrului finantelor

publice , nr.l802/2014 cu modiflcarile si completarile ulterioare '

Capitolul IV

Prezefiarea activitatii societatii in anul 2020

Principalul obiect de activitate al societatii S C "EMA"S'A' pe piata textilelor

,prod*"r", ,i ,*rarea proiluselor tricotate ' 
ne mentine pe piata fimelor ploducatoare

din Romania desi se manitesta o concuenta putemica in hheaga lume pdn praticarea de

pr"t*i tourt" -i"i si totodata aprovizionarea cu adicole din Turcia 
' 
Bulgaria ' 

China'

indiu lu 
"ort 

ri -ult sub nivelul celor practicate de noi ca producatori : costurile noastre



mari provenite din pretul firului , mana de lucru(majorararile salariale impuse de

guvemJ .

Aaul 2020 a fost cel mai dificil pana acum , desigur si 2\Zlva fl' la fel Situatia

mondiala declansata de pandemie - infectarea cu virusul SARS-COV-2 ;la inceputul anului

2020inlunafebruarieacondusladistrugereaintregiiindustrii,dintoateramurilede
productie.

Ildustda textila este unul dinhe cele mai lovite sectoare ale economiei romanesti

generata de aceasta criza economica datorita acestei boli molipsitoare '

Incepand cu luna marlie 2020 , s-au inchis toate caile de acces catre exterior 
' 
teana

de imbolnavire si de transmitere a acetui vilus perturband functionarea normala a noastra

ca oameni , ca industrie, ca tara s-au impus o serie de reguli cum ar fi carantina timp de

2 saptamani a celor care vin dilafara tarii , fapt care intu-o prima faza ne-au intrerupt

comlnzile cu livrari in Frania , Arglia din lipsa de transpofiatod Situatia s-a agrav ' la

instaurarea ( STARII DE URGENTA ), moment in care s-au inchis toate magazinele de

desfacere din tara , capacitatea de productie a scazut la 30-50% ' La insistentele

producalodlor , statul a ajutatpe o perioada de cca 2 luni cu < SOMAI TEHNIC )' conform

legilor in vigoare ,dupa care am revenit in activitate cu program redus de 6 ore-din lipsa

co-menzilor- care sa ne acopere inheaga capacitate ,apoi teptat s-au adunat comenzile si

am revenit cu intreaga capacitate si program normal de lucru'

Faptul ca ir luna ianuarie 2020 s-a majorat salariul minim cu 7oZ 
' 
obligativitatea de

a asigura salariatilor de lucru si plata acestora pentuu a ne menline fofia de munca ' lipsa

comJnzilor care au fost retrase de catle clientii extemi/interni , ne-a obligat sa luam masuri

la nivel de fabrica ,astfel incat sa nu intrerupem in totalitate productia - decat vacanta de

<PASTE>(candamstatacasainconcediudeodihnatotiar-rgajatii)-anrplanificat
acordarea de somaj tehnic -platit de catre stat , in valoare de 75% dh saladu -pe

sectii(esalonat cate i 5-20 angajati) lucrand 1a o capacitate de 30% pe perioada acestor 2

luni jumatate , mentinancl o echipa in sectia < CONFECTII ri cu care ne alr olorat restul

comenzile pentru clientul TJS-Italia Am col'npletat plogramul de productie cu sofiimente

noi,respectiv- echipamente sanitate necesare in spitale si pe piata intema in special

u masti de protecti" > si < combinezoane ) Penftu echipamente am achizitiot material e

corespunzatoare reaLizarii acestora de la furnizorii autorizati pentu comerciaiizarea 1or'

Am incercal sa ne autorizamin productia acestora penfu a castiga licitatiile la ni\el

il

I



national insa birocratia si inexistenta shucturi pentru coordonarea omologariiuner

produselor lecesare si stabilirea cantitatilor pe temene nu a rezolvat operativ conditiile
contmctuale si punerea acestora in productie in tara.Am colaborat insa pentru masti cu alti
producatod in sistem < lobn >asigrandu-ne materia prima .

Situatia nou creata de pandemie a impus o serie de reguli noi -in interiorul societatii

noasffe, la nivel de ITM , achizitionarea de solutii de igenizare ,dezinfectii prin nebulizare

destinate decontaminarii spatiilor de lucru interioare si exterioare ,operatiune saptamanala,

obligativitatea pastadi distantei dinte angajati , pufiarea mastilor si a manusilor de unica

foloshta - mentionand ca , toate consumabilele au fost suportale de catre fabrlca.

Perioada de ( urgenta ) a condus la inchiderea magazinului propriu - hotarare

in.rpusa de guvernul Romaniei , astfel nu s-au iruegisftat vanzari timp de 3 luni , totodata

s-au blocat stocudle la magaia de produse finite intrucat mall-urile , punctele de

desfacere( a marfii produse de noi) din tara au lost inchise . Clientii au solicitat restituirea

marfii catre depozitul intreprinderii producatoare, fiind speriati de dtmul slab si anevoios

prln care nu se vedea nimic concret in redeschiderea retelelor de vanzare , insa pentlu

mentinerea clientilor pe viitor,am acceptat vaxianta prclungidi temenului de plata , in
lunile septembrie-octombrie(dupa ridicarea restrictiilor), astfel marfa liwata a fost achitata.

Daca acum 2-3 ari aveam expofi masivsi acopereamin prccent mare capacitatile de

productie , pe un astfel de blocaj al industriei , intreruperea fluxrrrilor comerciale de

aprovizionare in toata lumea, segmentul de produse in.rbracaminte dir tara a scazut

dramatic . Instabilitatea pietei textile intemationale ne-a afectat, au fost blocate timp de 3

luni comenzile catre Europa -Franta, Anglia, ltalia in aceasta perioada completand in

cantitati mici stocudle la piata interna si am incercat sa facem publicitate mai agresiva

( pe retelele de socializare >, bazandu-ne pe faptul ca majoritatea clientilor vor urmari

activitatea noastn ca firma , avand astfel un feedback favorabil.

Incuraj ati de vanzarile de la tragazin ,. am continuat prin aprovizionarea cu modele

noi , a punctului nostru de desfacere , castigand astfel cumparatori imediat dupa

redeschiderea comertului pe piata din Romania.



Capitolul V

Situatia principalilor indicatori

Anexa 1

SITUATIA PRIVIND INDICATORII

ECONOMICI SI FINANCIARI PE ANUL 2O2O

t
2

INDICATORI U/M
REALIZAT

2079

REALIZAT

2020
FATA DE

2019

1

PRODUCJIA FIACA-TOTAL miibuc 123.54 L63.O1 132.O4

INTERN miibuc rcZ.79 138.28 L34.64

EXTERN miibuc 20.80 74.79 119.18

)
CIFRA DE AFACERI.TOTAL miilei 5140.80 a t46 7I t2.aa

]NTERN mtt lei 3 908.17 ) 14\ _29 60.00

LIVRARIIN VALUTA lei 1)32_63 7 401.42 1r3.69

3

VENITURI-TOTAL miilei 6 075.06 4 329.O3 71 )\

EXPLOATARE miilei 5 844.52 4234_64 72.34

ALTE VENITURI lei )10.\4 98.39 42.67

4 vANzARt tN VALUTA-ToTAL mii USD 254.95 213.43 101.24

5 NUMAR MEDrU scRtPTlc 141.00 112_00 19.43

6 PRODUCTIVITATEA MUNCII
m

lei/om
36.46 33.45 91_14

7 PRODUCTIVITATEA FIZICA buc/om 876.00 1456.00 a66_21

8

CHELTUIELI.TOTAL 7 459.29 5 679.52 76 -14

CHELTUIELI MATERIALE lei 2 438.09 1621.91 66.71

CHELTUIELI PERSONAL mii l-"i 4251 €,4 3 379.38 79.44

ALTE CHELTUIELI miilei 169.56 612.11 81_34

9

REZULTATUL EXERCITIULUI

IINANCIAR

PROFIT

PIERDERE ! 3U.23 1350.49



Privind situatia principalilor indicatori economico-hnanciari pe anul 2020 , din
ANEXA1 ,comparativ cu anul 2019, cifra de afaceri neta realizata in 2020 este mai mica
decat cea din anul precedent ev 27yo lezrultat.rJ exercitiului financiar regasindu.se in
tabelul anexat.

Cheltuielili materiale au scazut cu 34Yo fata de anul precedent , au scazut si cu
personalul s-au diminual cl2T%o .

Din tabelul sintetic cu indicatori financiari pe 2020 , se constata o scadere drastica a
eficientei pe acesl an fata de anul 2019.

Productia valorica a scaztt cu21Yo , tumarul de angaj ati cu 2002 iar salariile n.rentine
nivelul procentual de -209 o.

O imagine mai buna se vede in oroductia fizica realizata, desi nivelul comenzilor
traditionale a scazut vefiiginos,dar situatia disperata produsa de pandemie ne-a deteminal
sa preluam orice comanda cantitativ ineficienta dar nu am stagnat si ne-am adaptat la orice
s-a cerut pentuu a acoperi integal fo a de munca.

Alul 2020 a fost o experienta nemaintalnita , insa am incercat cu toata priceperea
noastra sa contracaram efectele negative asupra productiei , a castigurilor salariale si a

desfacerii marfu rilor produse.

Desi au fecut ddj a 3 luni din 2021 , situatia generala a mediului de alaceri se mentine
ca si in 2020 , insa vom incerca totul pentru a asigura hrnctionarea intreprinderii.

Din punct de vedere al preturilor pmcticate , mentionam ca pretul mediu peltru
produsele rcalizate in 2020 se prezinta astfel :

-din produse pentru care am lolosit materia prima procurata de noi , pentru expofi 15euro
iar pentru piata interna de 50 lei.

-penhu produse cu materia prima a clientului avem variarta cu tdcotul clientului , lucrate
la un pret de 7$ pe bucata(special pt.Italia pentru clientul TJS)

Produsele in sistem lohn prezinta un avantaj d.p.d.v al costurilor , ceea ce ne
incurajeaza in pomovarea si executarea de astfel de produse in perioadele in care nu avem
capacitalea ocupata cu articole tuicotate de noi .Un dezavantaj il reprezinta si cererea
clientilor de produse realizate pe masinile rectilinii Shima , sectorul < NTERLOCK >,
unde avem capacitate si productivitate mare hind defavorizat - incercam sa reintram
alaturi de proausele pe rictilinii si ci modele deosebite realizare din tdcot metraj pe
circulare , in fiecare colectie trimisa catre diversi clienti .



Noi , ca fir]na incercam si avem tot interesul sa ne sustinem si sa ne pastram fofia
de munca , insa datorita problemelor Ia nivel de glob , va trebui sa continuam

Cifra de afaceri a scazut datorita vanzarilor mici pe piata intema , din tabel se vede
ca livrarile in valuta au crescut fata de anul trecut , clar ca ne vom concentra colaborarea
cu partenerii intemi / extemi si ne vom extinde gama de produse, functie de solicitari .

Capitulul VI

Situatia sft uctudi paft imoniale

Analiza in structura , pe elemente de bilant- si in dinamica , comparativ cu anul
precedent, reliefeaza urmatoarele inlormatii privind pozitia financiara a unitatii.Pe baza
documentelor contabile cefiificate si verificate in acord cu principiile generale de
contabilitate si reglementarile legale de armonizare cu directiva a-IV-a a Comunitatii
Europene si OMFP 1802/2014 ,au fost intocmile situatiile financiare anuale :-bilantul-
contul de profit si pierderi-datele informative/situalia activelor.

Pe baza acestor documente se stabileste modul de asigurare a integritatii
patrimoniului si gospodarirea judicioasa a resurselor financiare.

Irt acest sens , va prezentam in tabelul 1.2 , slfuatia privind elementele
patrimoniale cu explicatiile de rigoare pentru diferenlele fata de perioada anlerioara ,

astfel : TABEL 1.2

EXPLICATII UA4
SOLD LA
31.XII.2019

SOLD LA
31.xII.2020

DIFERENTE
+

A. ACTIVE-
TOTAI,

InT
lei 1l686 t1424

-active imobilizate 241t 2298 113
-active circularte

9275 9126 149
-cheltuieli in avans

B..PASTVE-
TOTA],

ml1
lei 686 11424 262

-capital propriu
m11

lei 10707 9356 I 351



Active imobilizate : Mentionam ca , procent de 20o% din valoarea "activelor" o

consliruie activele imobilizate
-6502 valoarea terenului si constructiilor aferente diferenta de 357o valoarea

centralei termice si alte instalatii tehnice

Active circularte :80% din total < active >formate din stocurile de materii prime si

materiale, in proportie de 61% si crearte,lacturi de incasat 10oZ , alte active circulante

290',o.

Captlalqlr-plqpr4 si Datorii din anexa , observam ca , la incheierea situatiilor din

total capitalud proprii si datorii rcptezrnta 82ok lotal rezerve iar datoriile in proportie de

18% (dn carc 23%sun1 datorii comerciale iar 17%o obligatii bugetare si salariale curerte)

Traducand cifrele contabile in elemerte de productie , rezulta urmatoarele :

-activele imobilizate reprezinta valoarea terenului si constructlilor
-activele circularte sunt fomate din stocuri ,creaflte,depozite .

Concret , din total stocuri ,mateda pdmarcptezinla2lo/o . productia in executie

neteminala 180/o , produsele finite 60%. , diferenta de 1oZ sunt auxiliarele , ambalajele.

Societatea S.C.Ema S.A. l1u prezinta obligatii restarte lata de stat si nici fata de

salariati.
Se aduce spre instiintare, prin actualul rapofi, ca societatea comerciala S.C.Ema

S.A. sla gospodarit resursele financiare conform documentelor aflate in anexa : Bilantul
Contabil , Contul de profit si pierded , Datele inlormative , situatia activelor prin care se

reflecta rczultatul exercitiului hnanciar si economic pe anul 2020 , urmarindu-se ca si in

acest an ,2020 , sa fie mentinuta integdtatea patrimoniului.

Informatiile oferite pdn acest mpofi impreuna cu anexele puse la dispozitie spre

analiza, ofera cunoasterea rezultatelor economice si financiare pe anul 2020.

Dupa audierea rapoffului auditorului financiar si al dezbaterilor ce vor avea loc pe

baza materialelor prezentate , rugam sa aprobali bilantul , contul de profit si pierderi si

descarcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2020



II
1. Araliza activitatii societatii comerciale
1. l.a) Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale

Societatea comerciala are ca obiect principal de activitate producerea si
comercializarea pe piata intema si extema de tdcotaje si tdcoturi tip lana, tip bun.rbac si
poliester. Productia este profilata pe arlicole din tricot pentru imbmcaminte spofi adulti si
copii, compleuri, fuste, pulovere care se realizeaza intr-o bogata gama sofiimentala atat
penffu piata intema cat si pentru expofi.

1.1.b )Precizarea datei de infiintare a societatii comerciale;
Societatea Comerciala EMA SA Piatm Neamt a luat fiinta in anul 1991 prin

preluarea integrala a patrimoniului fabricii I. T. "8 Martie " in confomitate cu prevederile
Legii m. 15/1990 de reorgalizare a societatilor economice de stat si are ca obiect principal
de activitate , producetea si comercializarea pe piata intema si externa de tricotaie si
tdcoturi tip lana, tip bumbac si poliester.

1.1.c) Descrierea oricarei fuziuni sau reorgamzari semnificative a societatii comerciale,
ale filialelor sale sau ale societatilor controlate, in timpul exercitiului financiar; Nu este

cazul.

1.1.d) Descrierea achizitiilor si / sau instrainarilor de active:
Nu s-au achizitionat active corporale
Nu s-au instuainat active corporale.

1 .1.e) Descrierea principalelor Iezultate ale evaluarii activitatii societatii

Se observa ca in anul2019 majoritatea indicatorilor economici si f'rnarciari au iffegistrat
nivele mai scazute, atat fata de cei inregistrati in anul 2018 cat si fata de prevederile din
bugetul de venituri si cheltuieli. Ceea ce a condus Ia aceste rezultate au fost: scaderea
productiei la export prin lipsa de comenzi, cresterille salariale impuse cle legislatia in
vigoare, reducerea productivitatii muncii. Trebuie mentionat ca si in anul20l9, pe langa
volumul mai mic de comenzi pentru extem se observa o orientare a acestom catre jntem.

1 1. l. Elemente de evaluare genemla:

a) Pierdere: 1350495 lei
hy cilra de alaceri neta: 1746715 lei



r I)lichiditate (disponibil in cnt etc.) :

Lichiditate curenla:4.41

Lichiditate imediata:1.73

I - 1 .2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

Descrierea principalelor produse realizate si/ sau sewicii prestate cu precizarea:

a)principalelor piete de desfacere pentu fiecaxe produs sau serviciu si metodele de

distributie; Societatea are piata de desfacere la export si intem. Pentm intem s-a realizat

60% din cifra de afaceri iar vanzarile catre sunt catre Europa.

b) ponderii fiecarei categorii de produse sau servicii in veniturile si in totalul cifrei de

afaceri ale societatii comerciale in ultimii hei ani;

2018 2019 2020

- tuicotaje livrate la intern 74% 95% 90%
- tricotaje livrate extem 26% 5% 10%

c) produselor noi avute in vederc pentru care se va afecta un volum substantial de active

in viitorul exercitiu frnanciar precun si stadiul de dezvoltare al acestor produse.- nu este

cazul:

I . 1 .3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehrico-materiala (surse indigene, surse

imporl) Materia prima si materialele auxiliare necesare desfasurarii procesului de

productie provin:

- materia prinla: Fitma Erdemoglu Turcia SC RIFIL Savinesti

-pasmanterie : SC A\ETEX SA Brasov SC TOPTEX Sibiu

SC FMIDALL Bucuresri

SC PORTA BELLA Bucuresti

SC PLASTINVEST Bistrita Nasaud

SC Dimex Bacau



1 . 1.,1. Evaluarea activitatii de vanzare

a) Descrierea evolutiei vanzarilor secvential pe piata interna si/sau extema si a
pempectivelor vanzarilor pe termen mediu si lung ; - dezvoltarea pietei interne si piata
f u ropa

b) Descrierea situatiei concurentiale in domeniul de activitate al societatii comerciale,
a ponderii pe piata a produselor sau serviciilor societatii comerciale si a principalilor
competit:
-importul masiv de afticole tricotate din Asia

-importul de arlicole tdcotate in regim de second hald

c) Descrierea oricarei dependente setlnificative a societatii comerciale f'ata de un singur
client sau fata de un grup de clienti a carui pierdere at avea un impacl negatjv asupra

veniturilor societatii.

- pierderea pietei de desfacere SUA a arut un impact negativ asupra veniturilor societatii.

1. 1 .5. Evaluarea aspectelor legate de angajati/personalul societatii conrerciale

a) Precizarea numarului si a niyelului de pregatire a angaiatilor societatii comerciale
precum si a gradului de sindicalizare a fofiei de munca,
Nunarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul anului 2020 era de 100 persoane din care
4 percoane cu studii superioare specializate pe domenii de activitater

Exista reprezentanti ai salariatilor Ia nivel de firma

b) Descrierea rapofturilor dintre manager si angajati precum si a oricaror. elemente
conflictuale ce caracterizeaza aceste rapofiud. - nu este cazul

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a emitentului asupm
mediului inconjurator nu este cazul

I .l .7, Fvaluarea activitatii de cercetae .i dezr olrare - nu este cazul

i.1.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind nanagementul riscului -
Pentru diminuarea riscului de neplata si diminuare a stocurilor conducerea a luat
unaatoarele masuri:



2.1. Precizarea amplasarii si a caracteristicilor principalelor capacitati de productie
in proprietatea societatii comerciale.

Capacitatile de productie sunt amplasate in incinta firmei respectiv municipiul Piatra
Neamt, str.B altagului nr.lr

2.2. Descrierea si analizarea gradului de uzura al proprietalilor societatii
comerciale.

Cladirile sunt amortizate in procent de 89olo

Utilajele de productie sunt amortizate in procent de 89%o

2.3. Precizarea potentialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra
activelor corporale ale societatii comerciale. nu este cazul

:. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala
3.1. Precizarea pietelor din Ron.unia si din alte tari pe care se negociaza valorile

mobiliare emise de societatea comerciala. 
-BVB 

- ATS

3.2. Descriereapoliticii societatii comerciale cu privire la dividende. Precizarea
dividendelor cuvenite/plalite/acumulate in ultimii 3 ani si, daca este cazul, a

- livrarea pe baza de instrumente financiare
- productia se realizeaza in baza cererilor clientilor
- dscul de pret este acoperit, in principal, prin stabilirea preturilorrin vaiuta

1.1.9. Elenente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale

a) Prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau lactodlor de
inceflitudine ce afecteua sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale comparativ
cu aceeasi perioada a anului anterior. nu este cazul

b) Prezentarea si analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate
asupra situatiei financiare a societatii comerciale comparativ cu aceeasi perioada a anului
tecut. - nu este cazul

c) Prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzactiilor schimbarllor economice care
afecteaza sernnificativ veniturile din activilatea de baza, - nu este cazul
2. Activele corporale ale societatii comerciale



motivelor pentru eventuala micsorare a dividendelor pe parcursirl ultimilor 3

ani. Dividende cuvenite actionarilor m ultimii trei ani:

2017 2018 20191ei

-dividende platite 0 0 0

3.3. Descderea odcaror activitati ale societatii comeruale de achizitionare a

propriilor actiuni. - nu este cazu1,

3.4. In cazul in care societatea con.ierciala are filiale, precizarea nun.rarului si a

valorii nominale a actiunilor emise de societatea nama detinute de filiale.
nu este cazul

3.5.In cazul ir care societatea comerciala a emis obligatiuni si/ sau alte titluri de

creanta, prezentarea modului in care societatea comerciala isi achita

obtigatille fata de detinatoni de astfel de valori mobiliare. - nu este cazul

4. Conducerea 50cietatii conerciale
2t.1. Prezentarea listei administratorilor societatii comerciale si a urmatoarelor infonr.ratii

pentru fiecare administrator .

a) CV (nume, prenume, varsta, calificare, experienta profesionala, functia si

vechimea in functie):

I .IFTIME SILVIA , 76 ani, inginer textilist,4T ani experienta profesionala, 20 ani

vechime in functie

2.HODOROABA DORNA, 70 ani, inginer textilist, 40 ani experienta profesionala, 13

ani vechime in functie,

3.CIIELE DANIELA , 51 a[i, economist, 25 ani experienta profesionala, 1'1 ani vechime

in lunctie,

b) orice acord. intelegere sau legatura de farniie intre adninistratoml respectiv si o alta

penoana dalorita careia petsoana respectiva a fost numita administrator; - nu este

caztl

c) pafticiparea administratorului la capitalul societatii comerciale ;



Consiliul de Administratie a alut urmatoarea componenta:

NUMESIPRENUME FUNCTLA PARTICIPAREA
LA CAP]TAL
SOCIAL

LIFTIME SILVIA presedinte 286.828 actiuni
2.HODOROABA DORINA seqetar 1.320 actiuni
3.CIIELE DANTELA vicepresedinte 5359 actiuni

d) lista persoar.relor afiliate societatii comerciale. nu este cazul

4.2. Prezentarea listei membdlor conducerii executive a societatii comerciale. pentru

frecare, prezentarea urmatoarelor infonnatii .

a) tennenul pentru care persoana face pafie din conducerea executiva; nelimitat

b)orice acord, intelegere sau legatura de fan.tilie intre persoana respectiva si o alta persoana
datodta careia persoana respectiva a fost numita ca membru al conducerii executir e ,- nu
este cazul

c) parliciparea persoanei respective la capitalul societatil comerciale.

NLME SI PRENUME FLDJCTIA PROFESIA PARTiCIPAREA LA

CAPITAL SOCLAL
AIVL{RIEI OANA VIOLETA director general inginer textilist 0 actiuni

4.3. Pentru toate persoanele prezentate Ia 4.1. si 4.2 prezentarea eventualelor litigii sau

proceduri administrative ir care au fost implicate, in ultimii 5 ani, referitoare la activitatea
acestora in cadrul en.ftentului, precum si acelea care pnvesc capacitatea respectivei
persoane de a-si indeplini atributiile in cadrul emitentulj. - nu este cuul

5. Situatia fltnanciar-contabila

Prezentarea unei analize a sifuatiei economico-financiare actuale comnarativ
cu ultimii 3 ani, cu referire cel putln Ia .

a) elemente de bilant;active care reprezinta cel putin 10% din total active; numerar si

alte disponibilitati lichide ; profituri reinvestite . total active curente ; total pasive



curente .

Patrimoniul societatii din ultimii trei ani se prezinta astfel: ( in mii lei)

Elemente 2018 2019 2020 '

Total active,din care: t3299 1 1686 11424

Active imobilizate 2525 2411 2298

Active circularte 10774 9275 9126

Datorii curente 1208 979 2068

Total active minus dalorii curcnte 12091 10707 9356

Datodi ce tb.achitate intr-o pedoada
)1 an

0 0 0

Capitaluri proprii 12091 10707 9356

Din datele prezenlate mai sus rezulta umatoarele aspecte:

- activele imobilizate au scazutt cu 113mii lei, respectiv cu 5o%;- activele circulante au

inregistrat o scadere cu 2o%.

- capitalul social subscris si varsat a ramas neschimbat, , capitalurile proprii au scazut cu

13% respectiv 1351mii lei .

Componentele activului cat si cele ale surselor de acoperire a acestora, respectiv elementele
componente ale pasir.ului, la finele arului 2020 au inregistrat o scadere fata de arul2019.
Mentionam ca din totalul datoriilor, 49 .yo reprezinta datorii comerciale, diferenta
reprezentand datorii cuente fata de angajati si bu:get si alte obligatii.

Precizam deasemeni, societatea noastra nu prezinta obligatii restante fata de stat si

salariati.

b) contul de profit si pierdcri ; vanzari nete ; venituri brute ; elemente de costuri si



cheltuieli cu o pondere de cel putin 20Yo rn vnzatile nete sau in venitudle brute ;

provizioanele de risc si penfiu diverse cheltuieli ; relerire la orice valzare sau oprire a unui

segment de activitate efectuata in ultimul an sau cate urmeaza a se efectua in urmatorul an

; dividendele declarate si platite;;

Modul de utilizare a actlvelor societatii si de gestiune a patrimoniului se reflecta in

indicatorii financiari pe care-i vom prezenta in conlinuaxe astfel: ( in lei)

Indicatori 2018 2019 2020
Cifra de afaceri neta 6006303 5140800 37 46715

Venitu totale 7674220 6075056 4329034
cheltuieli totale 8517937 7459293 5679529

Profit brut 0 0 0

Pierdere 843717 1384237 r 350495

Rezultatulde baza pe
actiune

0 0 0

Cheltuielile cu o pondere mai mare de 20% in veniturile brute: (in lei)

Natura cheltuielilor 2018 2019 2020

Cheltuieli cu materii prime si
materiale consumabile

3079409 2438091 1627970

Cheltuieli cu personalul 4493735 425t636 3379380

c) cash flow : toate schin.tbarile intervenite in nivelul numerarultll in cadrul activitatii

de baza, investitiilor si activitatii financiare, nivelul numerarului Ia inceputul si la

sfarsitul perioadei.

Indicatorul pentru aprecierea capacitatii de Plata a firmei este fluxul de trezorerie.



Situatia fluxurilor de trezorerie pe ultimul an se prezinta astfel:

2019 2020
Fluxuri de numerar difl activitati de exploatare (lei) 222547 222547
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii (lei) 0 0
Fluxuri de numerar din activitatea de finartare (lei) 0 0
Cresterea neta a numerarului si echivalentei de
numerar (lei)

222547 363399

Numerar si echivalente de numerar la inceputul
perioadei (lei)

1872012 2094579

Numerar si echivalente de mrmerar la finele peribadei
(1ei)

2094579 2457978

6 Semnaturi

Presedinte al

Iftime Silvia
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BILANT PRESCURTAT

la data de  31.12.2020Cod 10 - lei -
Denumirea elementului Nr.  Sold la:

F10 - pag. 1

(formulele de calcul  se refera la  Nr.rd. din col.B)

Nr.rd.
OMF 
nr.58/ 
2021

rd.
01.01.2020 31.12.2020

A B 1 2

A.  ACTIVE IMOBILIZATE

 I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 
     +208-280-290 - 4904)                

01 01 239 0

 II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224
+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)

02 02 2.408.813 2.295.967

 III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )     03 03 2.000 2.000

       ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) 04 04 2.411.052 2.297.967

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 5.762.413 5.552.864

 II.CREANŢE  
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 
(301) 1.133.020 900.909

 2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului  
financiar (ct. 463)

07 06b 
(302)

TOTAL (rd. 06a+06b) 08 06 1.133.020 900.909

III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT 
(ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598) 

09 07 284.742 214.603

 IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)     10 08 2.094.579 2.457.978

      ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) 11 09 9.274.754 9.126.354

  C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)   12 10

    Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*) 13 11
    Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*) 14 12

  D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ 
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***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457
+4581+462+4661+473***+509+5186+519)        

15 13 979.202 2.068.212

  E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE  
(rd.09+11-13-20-23-26)

16 14 8.295.552 7.058.142

  F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14) 17 15 10.706.604 9.356.109
 G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA 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***+509+5186+519) 

18 16

 H. PROVIZIOANE (ct. 151)      19 17

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

     1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475), (rd.20+21) 21 19

         Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*) 22 20

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

    2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)  (rd.23+24) 24 22
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         Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*) 25 23

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

    3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) 
        (rd.26+27)

27 25

         Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*) 28 26

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

    Fondul comercial negativ (ct.2075) 30 28

 J. CAPITAL ŞI REZERVE 

      I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34) 31 29 711.795 711.795

        1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 32 30 711.795 711.795

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

        3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 34 32

        4. Patrimoniul institutelor naţionale 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

     III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 38 36 3.956.886 3.956.886

     IV. REZERVE (ct.106) 39 37 7.422.160 6.037.923

     Acţiuni proprii (ct. 109) 40 38

    Câştiguri 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(Ă)                             SOLD C (ct. 117) 43 41

                                                                                                                          SOLD D (ct. 117) 44 42

     VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR

                                                                                                                          SOLD C (ct. 121) 45 43 0 0

                                                                                                                          SOLD D (ct. 121) 46 44 1.384.237 1.350.495

      Repartizarea profitului (ct. 129)    47 45
     CAPITALURI PROPRII - TOTAL 
 (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)

48 46 10.706.604 9.356.109

     Patrimoniul public (ct. 1016) 49 47

     Patrimoniul privat (ct. 1017) 1) 50 48

     CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18) 51 49 10.706.604 9.356.109

      *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. 
    **) Solduri debitoare ale conturilor respective. 
   ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1)Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor 
publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea 
și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor 
reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,
  Numele si prenumele

IFTIME SILVIA

  Numele si prenumele

GHERGHEL FLORENTINA

   Semnătura _________________________________ 

   Semnătura _________________________________ 

  Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

  Nr.de inregistrare in organismul profesional:
Formular 
VALIDAT



CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
la data de  31.12.2020

Cod 20 - lei -

F20 - pag. 1

Denumirea indicatorilor Nr.  
Exerciţiul financiar

(formulele de calcul  se refera la  Nr.rd. din col.B)

Nr.rd.
OMF 

nr.58/ 
2021

rd.

2019 2020

A B 1 2

  1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06) 01 01 5.140.800 3.746.715

      Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02 02 4.643.436 3.440.139

      Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03 03 497.364 306.576

       Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04 04

      Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general 
si care mai au in derulare contracte de leasing  (ct.766* ) 05

       Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 05 06

   2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie  (ct.711+712)

           Sold C 06 07 703.711 254.137

           Sold D 07 08 0 0

  3.  Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale   
        (ct.721+ 722)

08 09

  4.  Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) 09 10

  5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725) 10 11

  6.  Venituri din subvenții de exploatare  
        (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) 11 12 173.572

  7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) 12 13 5 56.220

      -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584) 13 14

      -din care, venituri din fondul comercial negativ  (ct.7815) 14 15

  VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)     15 16 5.844.516 4.230.644

  8. a)  Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)        16     17 1.752.283 1.126.809

       Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 17     18 3.283 3.304

       b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605) 18 19 256.815 221.802

       c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 19 20 425.710 276.063

       Reduceri comerciale primite (ct. 609) 20 21

 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) 21 22 4.251.636 3.379.381

     a) Salarii şi indemnizaţii  (ct.641+642+643+644) 22 23 4.095.032 3.314.393

     b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646) 23 24 156.604 64.988

 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale  
            (rd. 26 - 27)

24 25 113.368 113.086

      a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818) 25 26 113.368 113.086

      a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818) 26 27

      b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)        27 28



F20 - pag. 2

       b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818) 28 29

       b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818) 29 30

  11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37) 30 31 527.912 480.644

    11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe 
              (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)    

31 32 231.232 227.242

    11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate;  
              cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor 
               acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)

32 33 232.804 197.817

    11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652) 33 34

    11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) 34 35

    11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587) 35 36

    11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) 36 37 63.876 55.585

    Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din 
Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*) 38

     Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)                      37 39

          - Cheltuieli (ct.6812) 38 40

          - Venituri (ct.7812) 39 41

CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL 
                    (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)

40 42 7.331.007 5.601.089

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

           - Profit (rd. 16 - 42) 41 43 0 0

            - Pierdere (rd. 42 - 16) 42 44 1.486.491 1.370.445

 12.  Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) 43 45

            - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 44 46

 13.  Venituri din dobânzi (ct. 766) 45 47 3.026 322

            - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 46 48

 14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) 47 49

 15.   Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) 48 50 227.514 98.068

            - din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615) 49 51

 VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50) 50 52 230.540 98.390

 16.  Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare 
deţinute ca active circulante (rd. 54 - 55)

51 53

             - Cheltuieli  (ct.686) 52 54

             - Venituri (ct.786) 53 55

 17.  Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 54 56

            - din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate             55 57

 18.  Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 56 58 128.286 78.440

 CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58) 57 59 128.286 78.440

 PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

              - Profit (rd. 52 - 59) 58 60 102.254 19.950

              - Pierdere (rd. 59 - 52) 59 61 0 0
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 VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) 60 62 6.075.056 4.329.034

 CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) 61 63 7.459.293 5.679.529

 19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

              - Profit (rd. 62 - 63) 62 64 0 0

               - Pierdere (rd. 63 - 62) 63 65 1.384.237 1.350.495

 20.  Impozitul pe profit (ct.691) 64 66

 21. Impozitul specific unor activități (ct. 695) 65 67

 22.  Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 66 68

 23.  PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:

                - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)        67 69 0 0

                - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64) 68 70 1.384.237 1.350.495

    *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. 
        La rândul 22 (cf.OMF nr.58/ 2021)- se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al 
contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”. 
        La rândul 32 (cf.OMF nr.58/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative 
speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute 
de Codul fiscal.

  Numele si prenumele

IFTIME SILVIA

  Numele si prenumele

GHERGHEL FLORENTINA

  Nr.de inregistrare in organismul profesional:

  Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Formular 
VALIDAT

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

   Semnătura _________________________________ 

   Semnătura _________________________________ 
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la data de  31.12.2020

(formulele de calcul  se refera la  Nr.rd. din col.B)

  I. Date privind rezultatul inregistrat
Nr.rd.
OMF 
nr.58/ 
2021

Nr.  
rd. Nr.unitati Sume

A B 1 2

 Unitaţi care au inregistrat profit 01 01

 Unitaţi care au inregistrat pierdere 02 02 1 1.350.495

 Unitaţi care nu au inregistrat nici profit,  nici pierdere 03 03

  II  Date privind platile restante
Nr.  
rd.

Total,  
din care:

Pentru 
activitatea 

curenta

Pentru 
activitatea de 

investitii

A B 1=2+3 2 3

  Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18) 04 04 11.500 11.500

  Furnizori restanţi – total (rd. 06 la 08) 05 05 11.500 11.500

      - peste 30 de zile 06 06 11.500 11.500

      - peste 90 de zile 07 07

      - peste 1 an 08 08

  Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – 
total(rd.10 la 14)

09 09

     - contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de 
angajatori, salariati si alte persoane asimilate 

10 10

     - contributii pentru fondul asigurarilor sociale de 
sanatate  

11 11

     - contribuţia pentru pensia suplimentară 12 12

     - contributii pentru  bugetul asigurarilor pentru somaj 13 13

     - alte datorii sociale 14 14
  Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si 
alte fonduri 

15 15

  Obligatii restante fata de alti creditori 16 16

  Impozite, contributii  si taxe neplatite la termenul stabilit  
la bugetul de stat, din care:

17 17

               - contributia asiguratorie pentru munca  18 17a 
(301)

  Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele 
locale 

19 18

 III. Numar mediu de salariati Nr. 
rd. 31.12.2019 31.12.2020

A B 1 2

  Numar mediu de salariati 20 19 141 112

  Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, 
respectiv la data de 31 decembrie

21 20 125 100

 IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare,  
        subvenţii   încasate şi creanţe restante

Nr.  
rd. Sume (lei)

A B 1

Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul 
public, primite în concesiune, din care:

22 21

   - redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 23 22

Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat 24 23
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Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat 25 24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) 26 25

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 27 26

  - impozitul datorat la bugetul de stat 28 27

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale 
Uniunii Europene, din care:

29 28

  - impozitul datorat la bugetul de stat 30 29

Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 31 30

                   - subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 32 31

                   - subvenţii aferente veniturilor, din care: 33 32

                                  - subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *) 34 33

                                  - subvenţii pentru energie din surse regenerabile 35 33a 
(316)

                                  - subvenţii pentru combustibili fosili 36 33b 
(317)

Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele 
comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:

37 34

                   - creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat 38 35

                   - creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 39 36

 V. Tichete acordate salariaților Nr.  
rd. Sume (lei)

A B 1

  Contravaloarea tichetelor acordate salariaților 40 37 312.855

  Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii 41 37a 
(302)

 VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de  
   cercetare - dezvoltare **)

Nr. 
rd. 31.12.2019 31.12.2020

A B 1 2

  Cheltuieli de cercetare - dezvoltare : 42 38

- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității 
entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi  
tehnologii sau a unor produse mai sustenabile

43 38a 
(318)

  - dupa surse de finantare (rd. 40+41) 44 39 0 0

         - din fonduri publice 45 40

         - din fonduri private 46 41

  - dupa natura cheltuielilor  (rd. 43+44) 47 42 0 0

         - cheltuieli curente 48 43

         - cheltuieli de capital 49 44

 VII.  Cheltuieli de inovare ***) Nr. 
rd. 31.12.2019 31.12.2020

A B 1 2
  Cheltuieli de inovare 50 45

- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității 
entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi 
tehnologii sau a unor produse mai sustenabile

51 45a 
(319)

VIII. Alte informaţii     Nr. 
rd. 31.12.2019 31.12.2020

A B 1 2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale   
(ct. 4094),  din care:

52 46

        - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente 
pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

53 46a 
(303)
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        - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru 
imobilizări necorporale (din ct. 4094)

54 46b 
(304)

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale   
(ct. 4093),  din care:

55 47

  - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru 
imobilizări corporale (din ct. 4093)

56 47a 
(305)

  - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru 
imobilizări corporale (din ct. 4093)

57 47b 
(306)

  Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)   58 48 2.000 2.000
        Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de 
participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume 
brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)   

59 49 2.000 2.000

         - acţiuni necotate emise de rezidenti 60 50

         - părţi sociale emise de rezidenti 61 51 2.000 2.000

          - actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care: 62 52

                    - detineri de cel putin 10% 63 52a 
(307)

          - obligatiuni emise de nerezidenti 64 53

     Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)   65 54

          - creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror 
decontare se face in functie de cursul unei valute  
 (din ct. 267)

66 55

          - creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) 67 56

Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de 
natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate 
furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute  
(ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418),  din care:

68 57 1.110.345 884.109

- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, 
avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru 
prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte 
conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți 
(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

69 58

- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, 
avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru 
prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte 
conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din 
ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

70 58a 
(308)

Creanţe neîncasate la termenul stabilit  
(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

71 59 138.108 49.957

Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate 
 (ct. 425 + 4282)      

72 60

 Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul 
statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 
444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)

73 61 16.175 16.800

         - creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale 
(ct.431+437+4382)

74 62 11.932 14.367

        - creante fiscale in legatura cu bugetul statului  
(ct.436+441+4424+4428+444+446)

75 63 4.243 2.433

         - subventii de incasat(ct.445) 76 64

         - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) 77 65

         - alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) 78 66
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate 
(ct. 451),  din care:

79 67

          - creanţe cu entităţi afiliate nerezidente  
         (din ct. 451), din care:

80 68



F30 - pag. 4
               - creanţe comerciale cu entităţi afiliate 
                 nerezidente (din ct. 451)

81 69

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul 
statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 
436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 
4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 
446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

82 70

 Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), 
din care:

83 71 6.500

       - decontari privind interesele de participare ,decontari cu 
actionarii/ asociatii  privind  capitalul ,decontari din 
operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)

84 72

       - alte creante in legatura cu persoanele fizice si 
persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu 
institutiile publice (institutiile statului) 
             (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

85 73 6.500

      - sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' 
reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii 
şi nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)

86 74

  Dobânzi de încasat (ct. 5187)  , din care:    87 75

            - de la nerezidenti 88 76

 Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 

4538)
89 76a 

(313)

 Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor  
economici ****) 90 77

  Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 
+ 507 + din ct.508), din care:

91 78

         - acţiuni necotate emise de rezidenti 92 79

         - părţi sociale emise de rezidenti 93 80

         - actiuni emise de nerezidenti 94 81

         - obligatiuni emise de nerezidenti 95 82

         - dețineri de obligațiuni verzi 96 82a 
(320)

 Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)         97 83
 Casa în lei şi în valută (rd.85+86 ) 98 84 29.283 27.777

          - în lei (ct. 5311) 99 85 29.283 27.777

          - în valută (ct. 5314) 100 86

 Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd.88+90) 101 87 2.063.070 2.426.929

        - în lei (ct. 5121), din care: 102 88 340.039 370.665

            - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 103 89

        - în valută (ct. 5124), din care: 104 90 1.723.031 2.056.264

          - conturi curente în valută deschise la bănci  
               nerezidente

105 91

 Alte conturi curente la bănci şi acreditive, (rd.93+94) 106 92

           - sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de 
încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)        

107 93

           - sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din 
ct. 5125 + 5414)

108 94

Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 
116 + 119 + 122 + 128)

109 95 979.202 2.068.212

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de 
la instituții financiare nerezidente pentru care durata 
contractului de credit este mai mica de 1 an)  
(din ct. 519), (rd .97+98) 

110 96
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                - în lei 111 97

                - în valută 112 98
 Credite bancare externe pe termen lung  (credite primite de 
la instituții financiare nerezidente pentru care durata 
contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) 
(din ct. 162), (rd.100+101) 

113 99

                  - în lei 114 100

                  - în valută   115 101
 Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 
1626 + din ct. 1682)

116 102

 Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166  + 1685 + 
1686 + 1687) (rd. 104+105)

117 103

                   - în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face 
in functie de cursul  unei valute 

118 104

                   - în valută 119 105

 Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care: 120 106

                  - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 121 107

                  - valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate 122 107a 
(321)

 Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte 
conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 
408 + 419),  din care:

123 108 660.616 471.463

 - datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate 
nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați 
nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație 
cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 
+ din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

124 109 168.269 156.625

- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, 
avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi 
asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din 
ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + 
din ct. 419)

125 109a 
(309)

Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 
423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

126 110 78.370 80.724

  Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul 
statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 
+ 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)

127 111 166.699 1.442.508

               - datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale 
(ct.431+437+4381)

128 112 107.908 804.053

               - datorii fiscale in legatura cu bugetul statului 
(ct.436+441+4423+4428+444+446)

129 113 58.791 638.426

               - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate 
(ct.447)

130 114 29

               - alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) 131 115

Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451),   
din care:

132 116

          - datorii cu entităţi afiliate nerezidente 2) 
           (din ct. 451), din care:

133 117

              - cu scadența inițială mai mare de un an 134 118

              - datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente 
indiferent de scadență (din ct. 451)

135 118a 
(310)

Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care: 136 119

     - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice 137 120

     - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice 138 121
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Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 
472 + 473 + 478 + 509), din care:

139 122 73.517 73.517

                 -decontari privind interesele de participare , 
decontari cu actionarii /asociatii privind  capitalul, decontari 
din operatii in participatie  
      (ct.453+456+457+4581)

140 123 73.517 73.517

                 -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si 
persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu 
institutiile publice (institutiile statului ) 3) 
                  (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)

141 124

                - subventii nereluate la venituri (din ct. 472) 142 125

                - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare 
si investitii pe termen  scurt  (ct.269+509)

143 126

                        - venituri în avans aferente activelor primite prin 

transfer de la clienţi (ct. 478)
144 127

  Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care: 145 128

            - către nerezidenți 146 128a 
(311)

  Dobânzi de plătit către nerezidenți  

      (din ct. 4518 + din ct. 4538)
147 128b 

(314)

 Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii 
economici ****)

148 129

  Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: 149 130 711.795 711.795

           - acţiuni cotate 4) 150 131

           - acţiuni necotate 5) 151 132 711.795 711.795

           - părţi sociale 152 133

           - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) 153 134

 Brevete si licente (din ct.205) 154 135

 IX. Informatii privind cheltuielile cu 
colaboratorii  

Nr. 
rd. 31.12.2019 31.12.2020

A B 1 2

   Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 155 136 78.480 77.126

 X. Informaţii privind bunurile din domeniul 
public al statului

Nr. 
rd. 31.12.2019 31.12.2020

A B 1 2

 Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în 
administrare

156 137

 Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în 
concesiune

157 138

 Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 158 139

XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea 
privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP 
nr. 668/2014

Nr. 
rd. 31.12.2019 31.12.2020

A B 1 2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 6) 159 140

 XII. Capital social vărsat Nr. 
rd. 31.12.2019 31.12.2020

Suma (lei) % 7) Suma (lei) % 7)

A B Col.1 Col.2 Col.3 Col.4

  Capital social vărsat (ct. 1012) 7),  
    (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)

160 141 7.117.950 X 7.117.950 X
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  - deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144) 161 142

       - deţinut de instituţii publice de subord. centrală 162 143

       - deţinut de instituţii publice de subord.  locală 163 144

  - deţinut de societăţile cu capital de stat, din care: 164 145

       - cu capital integral de stat 165 146

       - cu capital majoritar de stat 166 147

       - cu capital minoritar de stat 167 148

  - deţinut de regii autonome 168 149

  - deţinut de societăţi cu capital privat 169 150 51.964   0,73 51.964   0,73

  - deţinut de persoane fizice 170 151 3.989.546  56,05 3.989.546  56,05

  - deţinut de alte entităţi 171 152 3.076.440  43,22 3.076.440  43,22

Nr. 
rd. Sume  (lei)

A B 2019 2020

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat 
sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar 
de către companiile naţionale, societăţile naţionale, 
societăţile şi regiile autonome, din care:

172 153

- către instituţii publice centrale; 173 154

- către instituţii publice locale; 174 155

- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ 
teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni 
sau participaţii indiferent de ponderea acestora. 

175 156

Nr. 
rd. Sume  (lei)

A B 2019 2020
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat 
sau local si virate în perioada de raportare din profitul 
reportat al companiilor naţionale, societăţilor 
naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:

176 157

- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al 
anului precedent, din care virate:

177 158

        - către instituţii publice centrale 178 159

        - către instituţii publice locale 179 160

        - către alţi acţionari la care statul/ unităţile 
          administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin 
          direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de 
          ponderea acestora.

180 161

- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare 
anterioare anului precedent, din care virate:

181 162

        - către instituţii publice centrale 182 163

        - către instituţii publice locale 183 164

        - către alţi acţionari la care statul/ unităţile 
          administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin 
          direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de 
          ponderea acestora

184 165

XV. Dividende distribuite actionarilor/ 
asociatilor din profitul reportat

Nr. 
rd. Sume  (lei)

A B 2019 2020

Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de 
raportare din profitul reportat

185 165a 
(312)



F30 - pag.8
XVI. Repartizări interimare de dividende 
potrivit Legii nr. 163/2018

Nr. 
rd. Sume  (lei)

A B 2019 2020

               - dividendele interimare repartizate  8) 186 165b 
(315)

XVII. Creanţe preluate prin cesionare de la 
persoane juridice *****)

Nr. 
rd. Sume  (lei)

A B 31.12.2019 31.12.2020
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la 
valoarea nominală), din care:

187 166

     - creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice 
afiliate

188 167

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice  (la 
cost de achiziţie), din care:

189 168

     - creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice 
afiliate

190 169

XVIII. Venituri obţinute din activităţi  agricole 
******)  

Nr. 
rd. Sume  (lei)

A B 31.12.2019 31.12.2020

Venituri obţinute din activităţi agricole 191 170

XVIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente 
similare (ct. 6587), din care:

192 170a  
(322)

     - inundații 193 170b 
(323)

     - secetă 194 170c 
(324)

     - alunecări de teren 195 170d 
(325)

INTOCMIT,

  Nr.de inregistrare in organismul profesional:

   Semnatura _________________________________ 

   Semnatura _________________________________ 

  Numele si prenumele

GHERGHEL FLORENTINA

  Numele si prenumele

IFTIME SILVIA

ADMINISTRATOR,

Formular 
VALIDAT

  Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII
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 *) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata 
absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care 
încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data 
angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin 
legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. 
 **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea 
tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 
995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012. 
 ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 
octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea 
statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012. 
 ****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de 
Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației. 
 *****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie. 
 Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 ******)  Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și 
de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea 
sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din 
Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități 
agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. 
 Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt 
considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt 
produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. 
 Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole. 
 (2)   În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'. 
   
 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor 
privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.). 
 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială 
mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'. 
 3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor 
înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.  
 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii. 
 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.  
 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 
668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale 
supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.  
 7) La secţiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului 
social vărsat  înscris la rd. 160. 
 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi 
completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.



la data de  31.12.2020

Elemente de  
imobilizari 

 Nr. 
rd.

Valori brute

Sold  
initial

Cresteri Reduceri

Total Din care: 
dezmembrari 

si casari

Sold final  
(col.5=1+2-3)

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Cod 40  

F40 - pag. 1

 - lei - 

A B 1 2 3 4 5

I.Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si 
cheltuieli de dezvoltare 01 X

Alte imobilizari 02 11.306 X 11.306

Avansuri acordate pentru  
imobilizari necorporale 03 X

Active necorporale de explorare 
si evaluare a resurselor minerale 04 X

TOTAL (rd. 01 la 04) 05 11.306 X 11.306

II.Imobilizari corporale 

Terenuri 06 983.105 X 983.105

Constructii 07 4.304.208 4.304.208

Instalatii tehnice si masini 08 6.028.659 6.028.659

Alte instalatii , utilaje si mobilier 09 12.806 12.806

Investitii imobiliare 10

Active corporale de explorare si 
evaluare a resurselor minerale 11

Active biologice productive 12

Imobilizari corporale in curs de 
executie 13

Investitii imobiliare in curs de 
executie 14

Avansuri acordate pentru 
imobilizari corporale 15

TOTAL (rd. 06 la 15) 16 11.328.778 11.328.778

III.Imobilizari financiare 17 2.000 X 2.000

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 
(rd.05+16+17) 18 11.342.084 11.342.084



SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE 

 - lei - 

F40 - pag. 2

Elemente de imobilizari Nr. 
rd. Sold initial Amortizare in cursul 

anului

Amortizare aferenta 
imobilizarilor scoase 

din evidenta 

Amortizare la 
sfarsitul anului 
(col.9=6+7-8)

A B 6 7 8 9

I.Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si 
cheltuieli de dezvoltare 19

Alte imobilizari 20

Active necorporale de explorare 
si evaluare a resurselor minerale 21 11.067 239 11.306

TOTAL (rd.19+20+21) 22 11.067 239 11.306

II.Imobilizari corporale 

Terenuri 23

Constructii 24 3.728.274 79.956 3.808.230

Instalatii tehnice si masini 25 5.178.885 32.890 5.211.775

Alte instalatii ,utilaje si mobilier 26 12.806 12.806

Investitii imobiliare 27

Active corporale de explorare si 
evaluare a resurselor minerale 28

Active biologice productive 29

TOTAL (rd.23 la 29) 30 8.919.965 112.846 9.032.811

AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30) 31 8.931.032 113.085 9.044.117



SITUATIA  AJUSTARILOR  PENTRU  DEPRECIERE 
F40 - pag. 3

 - lei - 

Elemente de imobilizari Nr. 
rd. Sold initial Ajustari constituite 

in cursul anului
Ajustari 

 reluate la venituri
Sold final   

(col. 13=10+11-12)

A B 10 11 12 13

I.Imobilizari necorporale 

Cheltuieli de constituire si  
cheltuieli de dezvoltare 32

Alte imobilizari 33

Active necorporale de explorare si 
evaluare a resurselor minerale 34

TOTAL (rd.32 la 34) 35

II.Imobilizari corporale 

Terenuri 36

Constructii 37

Instalatii tehnice si masini 38

Alte instalatii, utilaje si mobilier 39

Investitii imobiliare 40

Active corporale de explorare si 
evaluare a resurselor minerale 41

Active biologice productive 42

Imobilizari corporale in curs de 
executie 43

Investitii  imobiliare in curs de 
executie 44

TOTAL (rd. 36 la 44) 45

III.Imobilizari financiare 46

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - 
TOTAL (rd.35+45+46) 47

INTOCMIT,

  Numele si prenumele

IFTIME SILVIA

  Numele si prenumele

GHERGHEL FLORENTINA

  Nr.de inregistrare in organismul profesional:Formular 
VALIDAT

   Semnătura _________________________________ 

   Semnătura _________________________________ 

ADMINISTRATOR,

  Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII



  
  
ATENTIE ! 
 Conform prevederilor pct.  1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.58/ 14.01.2021, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului 

financiar 2020 în format hârtie și în format electronic sau numai în formã electronicã, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține si prima 
paginã din situațiile financiare anuale listatã cu ajutorul programului de asistențã elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnatã si scanatã alb-negru, lizibil".  

  
              Prevederi  referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea   
                          raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității 
  
A. Întocmire raportări anuale 
  
1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității: 
 ● termen de depunere –150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar; 
  
2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității: 
 ● termen de depunere –150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, respectiv a anului calendaristic; 
 ● entități care depun raportări contabile anuale: 
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016,  
  cu modificările și completările ulterioare; 
 - entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic; 
 - subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European; 
 - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic. 
  
 Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale: 
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016,  
  cu modificările și completările ulterioare; și 
 - entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic. 
  
3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entităţile care nu au desfăşurat activitate de la constituire până la sfârşitul 
exerciţiului financiar de raportare: 
 ● termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar 
  
B. Corectarea de erori cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor 
cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale depuse de operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin 
OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare. 
  
  
Erorile contabile, aşa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării 
acestora, nu poate fi depus un alt set de situaţii financiare anuale/raportări contabile anuale corectate. 
  
  
C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea 
contabilității 
  
Ori de câte ori entitatea îşi alege un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind 
modificarea şi completarea unor reglementări contabile. 
  
În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei însțiințări în acest sens. 
  
Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat,în cazul în care entitatea îşi modifică data aleasă pentru întocmirea de situaţii financiare anuale astfel 
încât exerciţiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanţiere raportate începând cu următorul exerciţiu financiar 1)  încheiat se referă la 
data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri şi cheltuieli corespund exerciţiului financiar curent 2), respectiv exerciţiului financiar 
precedent celui de raportare. 
  
De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2021, 
aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează: 
 - pentru 31 decembrie 2020 – raportări contabile anuale; 
 - pentru 31 decembrie 2021–situații financiare anuale. 
  
  
D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 3) „Sume datorate acţionarilor/asociaţilor”. 
În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entităţile afiliate”. 
------------- 
 1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntocmesc la nivelul unui an calendaristic. 
  
 2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic. 
  
Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanţiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31decembrie 2021 se referă la data de 
1 ianuarie 2021, respectiv 31 decembrie 2021, iar rulajele conturilor de venituri şi cheltuieli corespund exerciţiului financiar curent (2021), respectiv exerciţiului 
financiar precedent celui de raportare (2020). 
  
 3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acţionari/asociaţi la 
dispoziţia entităţii, precum şi dobânzile aferente, calculate în condiţiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acţionari/ asociaţi - 
conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acţionari/ asociaţi - dobânzi la conturi curente”). 
  
 

Precizari MFP     (înapoi) LISTARE



Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Cont SumaNr.cr.

OK

1

?

  (ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

Preluare F10, F20 col.2
Conturi entitati mici 1011 SC(+)F10S.R31

Sterge date incarcate

Atentie !   Selectati mai intâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

1 -

+ Salt
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EMA SA
PIATRA NEAMT
RO2048307
J27t5411991
Capital social:71 1 795RON

Administrator
Nurnele si prenumele:
Iftime Silvia

Bilanl 31j2.2020 - Nota 2

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Fumele si prenumele: GherqheL Florentina
Calitatea: lEconomist
Nr de inreoistrare in orqanismul profesionall

Denumirea provizionului

Sold la
inceputul

exercitiului
financiar

Transferuri Sold la
sfirsitul

exercitiului
financiar

ln conl Din cont

Semnatura,



EMA SA
PIATRA NEAMT
RO2048307
J2715411991
Capital social:71 1 795RON

Administrator
Numele si prenumele:
Ifiime Silvla

Bilant 31 12.2020 - Nota 3

Repartizarea profitului

lntocm
Numele si DrenLrmele: Gherqhel Florentina
caiitatea: lEconomist
Nr.de inreoiskare in orqanismul profesional:

Semnaiula,

%

Destinatia Suma

Pierdere 1350495

rezerva leoala

acoperirea pierderilor contabile

dividende 0

alte reDartizari- fd rezerva 1350495

Profit nerepartizat



EMA SA
PIATRA NEAIVIT
RO2048307
J27 t54t1991
Capital social:71 1 795RON

Analiza rezultatulu i

Bilant 31 12 2O2O - Nola 4

din exploatare

lndicator
Exercitiul
orecedent

Exercitiul
curent

0 1 2
'1 Cifra de afaceri neta 5 140 800 3 746 715
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate
(3+4+5) 6 627 256 5173 390

3. Cheltu elile act vitatii de baza 6 627 296 5173 390

4. Cheltu elile act vitatilor auxiliare
5. Cheltu elile ind recte de productie

6. Rezultatul brut aferent cifrei de aiaceri nete (1-2) -1 486 496 -1 426 675
7. Cheltuielile de desfacere
8. Cheltuieli oenerale de administratie
I Alte veniiuri din exploatare 5 56 220

10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9) -1 4A6 491 -1 370 455

Administrator

Semnatura,
Stampila unltatil

Numele si Drenumele:
lftime Sivla

Numele si Drenumeler Gherqhel Floreni na
Caliiatea: lEconomist
Nr.de inreqistrare in orqanismuL profesional:



EMA SA
PIATRA NEAMT
RO2048307
J27 t54t1991
Capital social:71 1 795RON

Situatia

Bilant 31j2.2020 - Nota 5

creantelor si datoriilor

ntocm
Numele.siprenumele: GherqhelF!orenUna
Caliiatear lEconomist
Nr.de inreqisirare in orqanismuL profesional:

Semnatu€,

Administrator

Semnatura
Stampila un

Creante
Sold la 3l.12.2O2O Termen de lichiditate

co 2+3 sub 1 an oeste 1 an

0 2 3

Total . din care: 900 909 900 909

1 Furnizori debitori s1s 91S

2.Cllenti 883 190 883 190

3 Avansurl personal 0 0

4.Alte creante Dersonal 14 367 14 367

5.ryA de rambursat 0 0

6.Alte impozite , iaxe 2 433 2 433

T.Debltoridiversi 0 0

Datorii
sold la 31.12.2020 Termen de lichiditate

ca 2+3 sub 1 an Deste '1 an

0 1 2 3

Total - din care : 2 064 212 2 068 212 0

l Furnizori 242 591 242 597

2.Furnizori imobilizari 0 0

3 Furnizori facturi nesoste 53 907 53 907

4 Persona! remuneratii datorate 75 511 75 511

5 Salarii neridlcaie 0 0

6 Retineri din salariu oentru terti 1 220 1 220
7 Alie datorii-Dersonal 3 993 3 993

S.Asiqurarisociale 804 053 804 053

I Aiutor somai/CAIVI 31 862 31 462

I 0.lmpozit prof Uvenit micro 0 0

11 lmDozii salarii 154 716 154 716

12.TVA de plata 365 188 365 188

l3.Fondurlspeciale 29 29

14 Creditori diversi 0 0
'1 5 Asociati coniuri curente 0 0

16 Dividende de olata 73 517 73 517

17.Alte imprumuturi sl datorii asimilate 261 619 261 619 0

Numele srprenumele:
lftime Silvia

il cv--



EMA SA
PIATRA NEAMT
RO2048307
J27 t5411991
Capital social:71 1 795RON Bilant 31.12.2020 - Nota 6

Principii, politici si metode contabile

Evaluarea posturilor cuprinse in siluatiile financiare sunt efectuate in

conformitate cu principiile contabile si anume:

> principiul continuitatii activilatii
> principiulpermanenteimetodelor
> principiul prudentei
> principiul contabilitatii de angajamente
> principiulintangibilitatii
> principiul evaluarii separate a elementelor de activ side datorii

> principiulnecomPensarii
l contabilizarea si prezentarea elementelor din bilantsi contul deprofitsi

pierdere tinand seama de fondul economic al tranzactiei sau al angaiamentului

in cauza
> principiul evaluarii la cost de achizitie sau cost de productie

> principiul pragului de semnificatie

Nu sunl abateri de la principii si nu s-au schimbat metodele de evaluare

Nu s-au folosit reguli de evaluare altemative.

Dobanzi incluse in costul de productie al activelor imobilizate si circulante cu

ciclu lung de productie: nu este cazul

Administraior lntocmit

Numele siprenumele:
lftime Silua

Semnatura,
Stampila un

Numele si Drenumele: Gherqhel Floreniina

Catitatea: Economist
Nr de inreoistrare in orqanismul profesional:

SemnatuTa,

q%'



EMA SA
PIATRA NEAMT
RO2048307
J27t54t1991
Capital social:71 1 795RON

Administratoa
Numele si prenumele:
lftime Silvia

Semnatura,
Stampila unitatii

Nurr,ele si prenumele: I Gherqhel Florentina
Calitatear lEconomist
Nr de inreoiskare in oroanismulprofesional:

Semnatura,

Bilant 31.12.2020 - Nota 7

Actiuni si obligatiuni

Capitalul subscris si varsat al EMA SA este de 711 795 RON.

Actiuni rascumparabile: nu esle cazul

Actiuni emise in timpul exercitiului financiar: nu este cazul

Obligatiuni emise: nu este gazul

,i

o"'i":'



EMA SA
PIATRA NEAMT
RO2048307
J2715411991
Capital social:71 1 795RON

lnformatii privind salariatii,

Bilant 31j2.2020 - Nota 8

administratorii si directorii

Salarizarea directorilor si administratorilor:

Administratorul firmei nu este angajai.

Valoarea avansurilor si creditelor acordate directorilor si administratorilor in timpul

exercitiului financiar: nu este cazul

Salariatil

Numarul mediu aferent exercitiului financiar: 112

Salarii platite aferente exerciiiului financiar: 3 001 538 RON

Cheltuieli cu asigurarile sociale: 64 988 RON

Adminisaator lntocmit
Numele siorenumele: Gherohel FlorenUna
dalitatea: Economlst
ilr de inreoistrare in orqanismuL profesional:

Semnatura,
Stampila unltatii

Numele siDrenumele:
lfUme Silvia

mnaturaq{-
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EMA SA
PIATRA NEAMT
RO2048307
J27t54t1991
Capital social:71 1 795RON Btlanl 31.12.2020 - Nota 10

Alte informatii

a) Prezentarea persoanei juridicei

EMA S,{ a fost infiintata in anul 1991, avand ca principal obiect de activitate: Fabricarea prin

iricotare sau crosetare a altor articole de imbracaminte cod CAEN - 1439'

Sediul societatii este in Iocalitatea PIATRA NEAN4T, jud' NEAMT'

b) lnformatii privind relatiile persoanei juridice cu.filille, intreprinderi asociate sau cu

alte societati in carese detin titlud de participare strategice: nu este cazul-

c) Modalitatea folosita pentru exprimarea i'l moneda nationala a el-"mentelor de activ

si de oaiiv. a veniturilor si cheltu,elilo- ev:denriare initial intr-o moleda st,ai,.a' inreg.strarea

in contaoilitate se face la cursL, din data oocJmentulJi ;Jstif cativ

d) Iniorn'ati' refe'itoare la lmpozilr- pe profit'

oroDortia ointre activitatea curenta si cea exlrao'dinara: nu esle cazul
"- iJ"oniitie'"" ointr" rezultat,ll exercit'ulur si rezurtalulfiscal: nu este cazul'

e) Cifra de afaceri:
Cifra de afaceri neta este in valoare de 3 746 715 RON. drr care:

oroductia vanduta in valoare de. 3 440 139 RON

ven;tLri din vanzarea marfu'ilor: 306 576 RON

0 Nu s-au constatat evenimente ulterioare datei bilantului'

fj) f.fu s-iu inregistrat venituri si cheltuieli extraordinare si nici venituri si cheltuieli in

avans.
h\rl Firma nu a.e incheiate contracte de leasing flnanciar sau operational

ii'onnrrriite otatite persoanelor care verifica situatiile financiare anuale simplificate;

societaiea aie incheiat contract cu o firma de expertiza contabila membra CECCAR'

k,l,m,n,o,P) i nu este cazul

Starea de uigenta generata de COVID-I9, cu luarea in considerare a

Jlsoozitiilor 
-orevaiute in Decretul nt-19512020, a Ordonantelor Militare' precum

sil attor oispozitii ale autoritatilor statului impuse in aceasta perioada'

afecteaza voiumul activitatii Sc EMA SA, prin reducerea comenzilor' dar nu va

conduce la inchiderea firmei

lntocql. -.. -..'.. . 

-

@
Calmtea lEcolor sl@r

Numele si prenumele: n
lftime Silvia I

Semnatura,
Starnpila ur

Administrator

s,,,,oatu'u 

1fl1y'
\(-/\



I1ODEL DECLARAT]E
DECLARAT]E

conformitate cu pnevederile

BILANT, txt

ant.30 din Legea .ontabilitatii1n

nf.82/799L

S-au intocmit situatiile financiare anuale Ia 3L/L2/2olgpent.u

Entitate: SC El,1A SA

Judetul:27--NEAI9T
Adresa: Iocalitatea PIATRA NEAI4T, stn. BALTAGULUI, nt. 1-' tel.a233 215074

Numar din registrul comertului: )27 /54/a991
Forma de proprietate: 34--Societati comerciafe pe actiuni
Activitatea preponderenta (cod si denumine clasa CAEN): 1439- Fabrlcarea
prin tricotare sau crosetare a altor articole de imbnacaminte
Cod unic de inre8istrare: 2048107

subsemnata ing. IFTII4E STLVIA

isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale 1a

31/ L2/ 2019
si confirma ca:

a) Po11tic11e contabile utilizate Ia intocflirea situatiilor
financiare anuale
sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile'

b) situatlile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei
r inanci are,
performantei financiare si a celorfalte informatii referitoane la
a.tivitatea
dFsfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de

continuitate.

Semnatura

Page 1



RAPORTUL AUDITORILOR INDEPENDENTI CATRE ASOCIATII

SOCIETATII S.C. EMA SA

. Total capitaluri proprii; ' 9.356 109 lei,

. Rezuttatulnet al exercitiuluifinanciar: '1 350.495 lei,

Raport asupra situaliilor financiare

Opinie

I Am auditat sjtuatiile financiare anexate ale socieieli S.C. EMA SA (Societatea )care.cuprind

OiUrtri-- l. irt" i" 31 decembrie 2020, contul de profii si pierdere, situatia. modiflcarilor

."iiirfrLri *r-rrn ;isitualia fluxurlorde tlezoretie pentru exerciliul flnanciar'incheiat la aceast'

i"[^rir^ lril"i.ip"ri cilor conlabile semnificative precum $i alte note expllcative la siiuatiile

finan;iare .siiuatile hanciare meltiolate se refer; la:

2. in opinia noashi, siiualiile financiare anexaie ofera o imagine fidela a pozitiei financiale ' a

"n^i"t;iii sc. EMA SA,orecum sl a rezultatului operatiunilol sale si a fluxu lor sale de

t,...r"ii. p"ttt, anul incheiai , la 31 decembrie 2020 , in confomitate cu ordinul l\'4inistrului

ir.nt.ror ;ur.i." ff. 18O2j2Al4. penrru aprobalea Reg'emertar.lol contabile priv'nd srtuati'e

ii"an,l.i. ,*"i"lrlit oua e si s tuaii'le fnanciare arua'e colsolidare ' cu modiricanle u te oare (

ovie taozzola'5it' politicile contabiLe desclise in notele la situatlile flnanciare

Baza pentru oPinie

3.Am desfa$urat auditul nostru in conformitaie cu Standardele lnternalionale de Audil

1S,t-if nesorjnsaUifitatife noastre in baza acestor standarde sunt descrise delaliat in secliunea

In".,i"r.rt',r,rrtit audilarului inlr'un audit al situa'tiitar financiare "din raportul nostru suntem

t;;d;d"r$ fti; a;cietate, conform cerintelor de etica profeslonala lelevante pentru auditul



siiuatiilor financiale din Romania $i ne-am indeplinit celelalte responsabilitilj etice' confom acestor

cerinie.-'""'- 
cred"m ce probele de audii pe care le-am oblinui sunt suflciente 9i adecvate pentru a

furniza o baz; pentru opinia noaste

Aspectele cheie de audit

 .Asoectelecheledeaudiisuntaceleaspeciecare,inbazarationamenlukrinostru
,"t*i"ri.-lr-rrrt .". mii mare importanu pentru auditul sit'latiilor financiare din pe oada

il.']ii ;;# ;r;;.1" au tost aoo|.oaie in contexul audiiului situalirlor financiare ir ansamblu 9i

il f"#;il.i;i;;;stre asupla acestora 9i nu oferim o opinie separate cu privire la aceste

aspecte.

Modul de abordare in cadrul misiunii de
Aspecte cheie de audit

Proceduril noastre de audit pentru evaluarea

recunoasierii au inclus urmatoarele :

. Testarea elicacitatii principalelor

conhoale ale Societa i penlru a preveni

si detecta frauda si elorile :n

recunoastelea veniturilor .Aceasta

procedura a inclus tesiarea controalelor

pentru recunoasterea veriturilol , pe

baza .ivrarilor efectuate , prin leferire la

un esantion de tranzactii.

. llspectalea contlactelor cu clieniji , oe

baza de esantion, pentru a evalua daca

criteriile de recunoastere a veniturilor

Socieiatii au fost in confomitate cu

cerinte'e si standardere contab;le in

vigoar" ;

. Evaluarea pe baza de esantion , a

recunoastelii in pedoada nna'lciara

corespunzatoale a venitudlor
' inregistlate aproape de sfarsitul

exercitiului financial , prin compararea

tranzactiilor seleciate , cu documentaiia

. Obtinerea de confimari a soldudlor

clieniilor la sfarsitul anului pe baza de

esantion ;

Vartuile cufi nd irl pnnc:pall venitu le din lucrali

executaie si sevicii plesiate Veniul este

recunoscut la livrarea/ receplia lucrarilor confom

contractelol de plestad seruicii incheiate cu clieniii

Am identificat recunoaslrea veniturilor ca aspect

Dheie de audit , deoarece veniturile reprezinta unul

.lin indicatorii cheie de performanta a Socieialii si,

orin umare exista un tlsc inereni in legatura cu

iecunoasterea lor de catle conducele pentru

indeplinirea unor obieciive sau astepla specilice



5. ALte informatii jnclud Rapodul administlatorilor 'Administratorii sunt responsabili pentru

intocmirea sl frezentarea raportului administratorilor in confomitate cu cerintele ol\"lFP

.ii6Oipgf+ ieqtementari coniabile privind situatiile flnanciare anuale individuale si situatiile

il""""irr" ,nr"f ."ron*lidate , punctele 489'492, care sa nu contina denaturari semnificative si

"".t,rlli,"tt.r iniern pe caie corducerea il corsidela necesar pentru a pemite intocmirea si

[[rrn[i." n+ortrfui adm]nistratorilor care sa nu contila denaiura semnificative , datorate

fraudeisau ero i.

Raportul adminisilatorilor este prezentat de la pagina 1 la 7 si nu face parte din situatiile

financiare individuale.

Opinia noastra asupla situatiilor financiare individuale nu acopera raportuladministratorilor '

ln leqatum cu auditul situatiilol financiare pentru exercitiul financiar incheiai la 31 decembrie 2020'

resoinsabllitatea noaska este sa ciiim Rapodul administratorilor , si in acest demers , sa

""i!.i", O"* exista neconcordante semnificative inire Rapodul administratorilol si situatiile

li.nliri", l*. Rapodul administratorului include, in ioate aspectele semnmcative, informatiile

lrrrt. O" brvfp n .lAoZtZOtl, punctele 489-492 , din Reglementarile conlabile privind situatiile

nnunririr unra" individuale si siiuatlile llnanciare anuale consolidate, si daca in baza

rrroiti.t"lot si intelegerii noaslle dobandlte in cursul auditului situatiilor linanciare cu privire la

io.i"t.t" ii f" mediu] acesteia , informatiile incluse in Raportul administratorilor sunt elonate

semnlllcativ .Ni se solicita sa laportam cu privire la aceste aspecte

a )in Rapaiul adninistatoilar nu an identificat infornatii care sa nu fie consecvente , in

toate asaictele senniftcalive , cu infornatiile prezentate in situatiile financiare individuale anexate'

bl Ralat.tul adninistratorilor identificat nai sus lnclude , in toate aspectele sennificative ,

informaliile cerule de OMFP nr.fi0a2014, punctele 489'492 (Reglenentai contabile pivind

situatiile financiarc anuale individuale si situatiile findnciare anuale consolidate)

clin baza cunastintelot si intelegerii naas!rc dobandite in cursul auditului situatiilor

frnanciai individuale pentru exercitiul incheiat la data de 31 decembie 2020, cu ptivire la

Socretafe si meaiul acesteia , nu an identificat infamatii incluse in rapoftul adninistratorilot care

sa fie ercnate semnificativ .'

(zr"



Raportul adril:slraLo lor ru este pane integranta a situaliile

adminislraror.lor, noi nu am denti'cat informalii financ:are cale se

neconcordante cu infolmatiile prezentate in situaliile financiare aleturate

financiare. in raportul

fie in mod semnificativ

6.Conducerea Societelii este responsabila peniru intocmilea situatiilor iinanciare care sa

ofere o imagine fideli a acesior situalii financiare in conformitate cu Legea Contabilitatii

nr.82/1991 ,;epublicata si modificata si cu Reglemeniarib Contabile Romanesti confome cu

Directiva a lV A Comunitaiilor Economice Europene aprobate pdn Oldinul IVinistrului

Finanielo r Pu blice nr. 1802t2014 cu mod licerile u lterioa re $ i cu pol licile contabile descl'se in

notele la situatile financiare, si pentru acel control intem pe care conducerea il considera

necesar pentru a permite intocmirea de situalii inanciare lipsile de denaturad semnificative,

cauzate fie de lrauda lle de eroare

7, Aceaste responsabilitate include: proiectarea, implementarea $i menlinerea unui conlrol

intern relevant pentru intocmirea !i plezenialea fidela a siiuatiilor flnanciare care se nu coniini

denafureri semnificative, datolate fraudei sau erorii; selectarea 9i aplicarea politicilor contabile

adecvate; elaboralea unor estime contabile rezonabile in circumstantele date Conducerea

este responsabila pentru evaluarea capaciattii Societatii de a- si continua activitatea, peniru

orezentarea daca este cazul , a aspectelor refe ioale la continuitatea activitatii si penlru

;tilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitaiii, cu exceptia cazului in cale conducerca fie

intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, iie nu are nicio alia

alternativa [ealista inafara acestora

B.Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului

de rapodare financiara a Socielatii.

Res D o n s ab i I itati I e a u d i to r ulajjt!!,a!-4.d!!3!5fu 4jl9!.

S.Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari lezonabib , pdvind masula in care

situatiile llnanciare, in ansamblu , sunt lipsite de denaturari semniiicative , cauzate ie de frauda fie

de eroare , precum si in emitrerea unui rapo( al auditorului carc include opinia noastra .

Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel rjdicai de asigumre , dar nu este o galantie a faptului ca

un iudit desfasurat !n conformitate cu lsA,va detecta intotdeauna o denaturare semnificaliva ,

daca aceasta exista .Denatura le pol fi cauzate fle de frauda, fie de eroare si sunt considerale

semnillcaiive daca se poate preconiza , in mod rezonabil , ca acesiea , individual sau cumulal, vor

influenta deciziile economice ale uiilizatodhr, luate in baza acestol situatii flnanciare.

9. Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA , exercitam rationamentul plofesional, si meniinem

scepticismul plofesional pe parcursul auditului, De asemenea;

siluatiile linanciare



ldentificam si evaluam riscurile de denalulare semnificativa a situatiilor financiare,

cauzale fie de flauda , fe de eroale , proiectam si si executam proceduri de audit

ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate

Dentru a funiza o baza penhu opinia noastla Riscul de redeiectale a unei

denalura semniicative cauzate de frauda este mai rid:cat decat cel de

nedeteciare a unei denatulari semnificative cauzate de eroale, deoarece ftauda

foate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratiifalse si

evitarea controlului inteln

lnteleaem contlolul inieln lelevant peniru audit, in vederea proiecia i de proceduli

de au-dit , adecvate citcumstantelor , dar fala a avea scopul de a expdma o opinie

asupra eficacilaiii controlului inteln al Socielatii.

Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizaie si caracterul rezonabil

al esimarilor coniabile si al prezentarilor aferenie de informatii realizaie de catre

conducere.

Fonnulam o concluzie cu privire Ia gradul de adecvare a utilizarii de catre

conducere a contabilitatii pe baza continuitatii aciivitatii si determninam , pe baza

orobelor de audh obtirute, daca exsta o ince itudine semnificativa cu privile la

evenimente sau conditii care ar putea genera indoieli semniilcative privind

capacitatea Societatii de a-si continua activiiatea ln cazul in care concluzionam

ca exista o incertilunine semnificaiiva , trebuie sa atragem atentia in raportul

audilorului asupra prezenlarilor aferente din siiuatiile flnanciare sau, in cazul in

care aceste prezentai sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile

noastre se bazeaza pe plobele de audit obtinute pana la data laporlului

auditorului, Cu toate acestea , evenimente sau conditii viitoare pot determina

Societatea sa nu isi mai desiasoare activitatea in baza principiului continuitatii

activitatii.

. Evaluam in ansamblu prezentarea , structura si coninutul situaiiilor inanciare ,

inclusiv al prezentadlor de informatii , si masura in care situatiile financiare reflecia

tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora inlr o maniera cale sa

rezulte intr-o ma1:ela lidela

10.Alte aspecte

Acest Raport al audiiorului indepdndent este adresat exclusiv actionarilor societaiii Auditul

nostru a fosi efeciuat pentru a putea raporta actionarilor societatii acele aspecte pe care ar irebui

sa le raportam intt-un iaport de audiifinanciar, sinu in alte scopuri ln masura permisa de lege, nu

icceptam, si nu ne asumam responsabililatea decai fata de Societate si fata de actionadi acesteia



, pentru auditul nostru , pentru rapoltul asupra situatiilor financiare si

sau pentru oPinia formata .

Linitarca sf erei activitetli auditotului

ln numele societatii de audit:

S.C, MEGA CONT EXPERT" S.R.L.

MINISTERUL FINANTELOR PUBLIGE

lnregistrata Ia Autoritatea pentru Supravegherea Publica

A Activitatiide Audit Statutar (ASPAS )

Cu nr. Fa 140,

jTlfi li,T,'il'lfi ,r,,J,,,',',,#ffi iix31;
sc ree-e"cosltxpenl gat i 

'liq

raportul asupra conformitatii

Exista o nota explicativa privind evenimentele ulterioare, care detaliaza masurile luate de

societate si exista un grad de incertitudine nesemnilicativa asupra riscului de continuitate ,

Piatra Neamt, str Progresului, nr.'1, bl.B 9, AP.55
ne gi, r'rr p, iiid Eri;;i';irl?i i; o

Piatra Neamt 235.03.2021 Aut0ritatea pintr[ $tlpravegherea Publici a

Activililii deAudit SlaluIr]NSJAAS)

Auditotlinanciar: ( ,+r//
*. 0lA00lllJA SAVllii tAf, lA

RogirtrulPublicllectronic: AF 1324Auditor financiar

Diaconita Savina Maria

lnregistrata laAutoritatea pentru Supravegherea Publica

a Activitatii de Audit Statutar (ASPAS )

Cu nr. Fa 1324



Doclaratie privind Guvernanfa corporativa

Contilre autoevaluarea graduhi de respectare a 'prevededlol' de indeplinii' precizate in document'JL
"Prinoipil c1e Guvernanta Corporatlla penlftl AeRO - piaia de actiuni a BVB" iniret in vigoare la

04.01.2016, preclrm si a masurilor adoplate sau care ulmeaza a fi adopiaie in scopul de a se ajlnge la

'1dep'iFrrea !-t- Io, acesto'a.

Preambul
Principiile de Guvernanta Corporativa aLe Bursei de Valori Bucuresti aplicate de SC []viA,S.A, au scopul

de a creste nivelui de transparenta si inc:edere pentru actionarii pr:zenti 5i viitori aa societalil si de

crea o legaturc mai stransn cu acciorariisj o deschidere mai mare catretctj nvestitorii potentiali.

o buna guvernanta coTporativa este un instrumen'i puternic de {resiere a competitivitaui afacerilor, iar

sc E[,tA s.A. i]mlareste indeplinirea tutlror acestor recomandai, contribtrind la creslelea ef:cieniei

a€tlvltatii, pentru succesul pe termen lung al Societalil

or:.e s.hi:nbare sen]nificativa Fata de aceasta Declaratie anuala privind Guvernanta corpo'ativa va ii

prezentaia intr-un rapoft curent.

Tabel privind Conformitatea cu Piincipiile de Guvernanta Co'poratival

r..M=" t-Lt *4.',*," tg,rhtu4 idem:i cdsilnLul
L*r. s irci i Emmi d. r.lejiF .u trivi. l, cosiilnr si h
lurcrjil3 dd .or:luc.rc cheie dc soalolani. Adninistana
..nfll.tului I! i)ircr. lc ulaeLol aoxriLiulli r.id! cd

arddu, s. ne n?d itrrg!hmcdlcl CoEiliului

c,l.r iffin.Gntl. .'d.e :l: n.:rh:iiurcontilil'i'
n!l!\iv r..iu Ce r.flbtu .r*rliY
aenrlil3lli ii !lt soclrbl (e!.Uzrd i,ial' ?k 5oc!'itiil5j
iNnrrr ioi-proiit, \o, ii ad$e 13 curosil.lr Coisil(lui
eiioi.d. ronircsi pe psiodr nrnddulul

x

iaiiiiii- a c'miti,l,,l va infonna c!n! ur cu p('!
.r i.t;rc li.il sif rudltl

xdlui r.d;61:nd nu Bai Dtrio de j% d; iusRl lnuL d'
rEdud ie 6i aesh obliq ( de nr \.d.re oric. l-el 'l'
.2,trr.Jr tur: !ab nu, J Nf,bruln 160..r Pe

{p:.tr.!, d!'laai rl. Cotrs li!l!i

I"""roL crual r*ri. s intonse c.ci I i\trt lc' o crilume 3

.i;qiliuli sdt.orcoceH ,rcs.di.tehi- 1.ebnn :tr conri'a,

d: semeier. rrEsulai siliit al:CoasiiiLlur

c..*,..Irut mjer.: 'r c.na En ' {r'siziP'n'1
*.** ,,j *" ".tt. *"r,.",. . rc i n $ d. RLr" dc

'r 
d rrf' l '\?d-rL! 

fti 'rn
a.itrl d. G!l3iiuh Comoah{r



5(r:!,!urliLD tr rt2recdtstrd 5%s! mn mu td n rdL e e

rc@ are sociebni conlbn eLei a3i
linschE $ fr c aprc6aE de Consiliu

(d?flrMen Ll de aud I rdmr d i
uinl so"eorr s." pn" *o.,lauEr tnspu ind'! d( c
carc r. epoda c.slfiutui. iai ir cdn sdcisrdlii iiri poe

;;+"" .' Nbrr*; .p"d, r,L o (clLm< cr. r
tBuk aLe s.mbnlor

diielo lui g .at f estc anrlui fi sciE rosp*riY si

(io.€r 6ela id6!ton$urilo. s,! a ona'or c.!rld*r'
r*idbrl. sL de $smsh, ipotcueLe dEie si primlliih lertn'
cdculaE. r.Anlo. mrdiofrte nai $r

hr rni cu ]Nsdlorii. dr inlmib: rmnnn
. xiin limhaenaLEa, cu rorie iiro.mali Le*icrsle dc i$eks

". r, iiv.nirDri i.clwr.d:
;,1,1, Princllalei" P-snlsett:le socielsiil. in pdiluler E ul

.onsitui s' rrE knmtlc itlno 3le.rlmclor rblxlarc
D.l.l.C!-!nle dbild olg$dor *tuide
n r r Rroxtulc Enb! idoL.n:le perindne

D.l.r. om!. ru pn!; la Pnuirk Ecmrak !l'
Ktmxrlor or,l na de. I m. vFleLE afce s \ntu'c

D 1 . rrrl;.r j ctr Drivie la cErid.rne a?omrire ,recurn

oL.rr dL',Jrtrdcor r;u 6l: $:rmmE riL "u 
(r rezulrr

Llr.-oqur*url -pn'-. 13 dErr:rrr liu o(i'iBr
Lmih , Pn"i' il' 'ior daci !'

; r . Ai" -G-.,!ii d. natlia eataordir3 care e r'irlr
,i.ut orblic. ftular nddiil*r.a.' Iiitisle 'rop"xriicu 

!i
consul;rr \tlor z]l r,rcr.d Ei'nolEort'Dri'rare' nnll

xrod cu utr [1r.kct tvt*er
rebuit su dbr I r (r' d' Fel! cu

15 r' ' i,i id!l! Lr "oL./r!'r" reft nrn 'lu
mum d3 i,rrsf.t s so.nhrii. ir.el6 si dat'ld de 6iari 

'le
i,.,ii p."-." -* u'" 

",p.n"r.r 
ce a rutoia la ceE",

dlbnr il..ots.t8z ddrt

lh-;;;ftb;; .itu .d 1; 6 Pornim dc d'viccnr r
sdGLdn, .a N st! dd dirtctii Ef.rnoaE l' Epeniare!
dofial'L t. E
i,.* p t rcri".i "' t , +,,a n.bt c e l€ |u bLiEc t'
B!ii!de inie .t,soscrarii.

a-fu[l-b,,"j, . Brl o loli:ica cu rririE l'
trr"i.7. ri dre sesta vor li adnizirs s(u iu l,osioud'
;"Hsr u(ru,'le .u,ror ot ! e stud I br cac \lz$zs

"..."",,", '-u"t.,1, 
t 'o af,o.nJ !Li,;,r Gfi, i e. l'. ezcr Pn ' ': n€br c sr

,r,'"1" t.,-,.. P i:dJ r r, nr

;-mvrlor. ProFro.c.", J.tu nLl fLhl dtr \or I' n'ir )

-i-"r- ",-t. 
Rhsrrr 5.u lnndtrile loii'll

Lirlvid t. prsnorGbut e i:. tubtilxla r'?agii! d' intier

iam si locul urci "c,"-i, -ce ! drllncrr, r- 
'or. 

o-

i;-r"hMi."-, r umri r J; romrn Et



.d e! oric. aL1 ii:dicr!.r fiendiar relelBi

setbtu $ o.saniz! er iG; l;;i,r,/ ;;;l:;;;
.olefoiica { ,nclisr, si invenibri, ltr ,e@ .n. t J.mdirt.
pdodsre.! a€ne ocdi vo, t psbli.rre i! $.luica Rcldii
cu l,,r6tirii de ]-P pdgii! d. i'nemet s ioeieiatil,I! monhtul
Etsnive t:raldi/ c.na.nnr rereroni.e I
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