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ANEXA RAPORT ADMINISTRATORI 
Declaratia privind conformarea cu prevederile Codului de Guvernanta Corporativa 

Principiu/ 
Recomandare 

 

Intrebare Da Nu Explicatii( raspuns=NU) 

P 19 Emitentul este administrat in baza unui 
sistem dualist? 
 

x   

P 1 R1 Emitentul a elaborat un Statut / 
Regulament de Guvernanta Corporativa 
care sa descrie principalele aspecte de 
guvernanta corporativa? 

 

X 

  

R2 In Statutul/Regulamentul de guvernan -
ta corporativa sunt definite structurile de 
guvernanta corporativa, 
functiile, competentele si 
responsabilitatile Consiliului de 
Administratie (CA) si ale conducerii 
executive? 
 

 

 

X 

  

R3 Raportul Anual al emitentului prevede un 
capitol dedicat guvernantei corporative 
in care sunt 
descrise toate evenimentele relevante, 
legate de guvernanta corporativa, 
inregistrate in cursul anului financiar 
precedent? 

 

X 

  

Emitentul disemineaza pe website-ul 
companiei informatii cu privire la 
urmatoarele aspecte referitoare 
la politica sa de guvernanta corporativa: 
a) descriere a structurilor sale de 
guvernanta corporativa? 

 

X 

  

b) actul constitutiv actualizat? X   

c) regulamentul intern de functionare/ 
aspecte esentiale ale acestuia pentru 
fiecare comisie/comitet de specialitate? 

 

X 

  

d) Declaratia „Aplici sau Explici”? X   
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Declaratia privind conformarea cu prevederile Codului de Guvernanta Corporativa 

e) lista membrilor CA cu mentionarea 
membrilor care sunt independenti si/sau 
neexecutivi, ai membrilor conducerii 
executive si ai comitetelor/comisiilor de 
specialitate? 
 

 

X 

  

f) o varianta scurta a CV-ului pentru 
fiecare membru al CA si al onducerii 
executive? 

X   

P 2 Emitentul respecta drepturile 
detinatorilor de instrumente financiare 
emise de acesta, asigurandu-le acestora 
un tratament echitabil si supunand 
aprobarii orice modificare a drepturilor 
conferite, in 
adunarile speciale ale respectivilor 
detinatori? 

 

 

X 

  

P 3 R 4 Emitentul publica intr-o sectiune 
dedicata a websiteului propriu detalii 
privind desfasurarea Adunarii Generale a 
Actionarilor (AGA): 
a) convocatorul AGA? 

 

X 

  

 b) materialele/documentele aferente 
ordinii de zi precum si orice alte 
informatii referitoare la subiectele ordinii 
de zi? 

 

X 

  

c) formularele de procura speciala? X   

R 6 Emitentul a elaborat si a propus AGA 
proceduri pentru desfasurarea ordonata 
si eficienta a lucrarilor AGA, 
fara a prejudicia insa dreptul oricarui 
actionar de a-si exprima liber opinia 
asupra chestiunilor aflate in dezbatere? 

 

X 

  

R 8 Emitentul disemineaza intr-o sectiune 
dedicata de pe website-ul propriu 
drepturile actionarilor precum si regulile 
si procedurile de participare la AGA? 

 

X 
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Emitentul asigura informarea in timp util 
(imediat dupa desfasurarea AGA) a 
tuturor actionarilor prin intermediul 
sectiunii dedicate a website-ului propriu: 
a) privind deciziile luate in cadrul AGA? 

 

X 

  

b) privind rezultatul detaliat al votului? X   

Emitentii disemineaza prin intermediul 
unei sectiuni speciale pe pagina proprie 
de web, usor identificabila si accesibila: 
a) rapoarte curente/comunicate? 

 

X 

  

 

 

b) calendarul financiar, rapoarte anuale, 
semestriale si trimestriale? 

X   

 R 9 Exista in cadrul companiei emitentului un 
departament/persoana specializat(a) 
dedicat(a) relatiei cu investitorii? 

 

X 

  

P4, 
P5 

R 10 CA-ul se intruneste cel putin o data pe 
trimestru pentru monitorizarea 
desfasurarii activitatii emitentului? 

X   

R 12 Emitentul detine un set de reguli 
referitoare la comportamentul si 
obligatiile de raportare a tranzactiilor cu 
actiunile sau alte instrumente financiare 
emise de societate (“valorile mobiliare 
ale societatii”) 
efectuate in cont propriu de catre 
administratori si alte persoane fizice 
implicate? 

 

X 

  

Daca un membru al CA sau al conducerii 
executive sau o alta persoana implicata 
realizeaza in cont 
propriu o tranzactie cu titlurile 
companiei, atunci tranzactia este 
diseminata prin intermediul websiteului 
propriu, conform Regulilor aferente? 

 

X 
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P 6 Structura Consiliului de Administratie a 
Emitentului asigura un echilibru intre 
membrii executivi si neexecutivi 
(si in mod deosebit administratorii 
neexecutivi independenti) astfel incat 
nicio persoana sau grup restrans de 
persoane sa nu poata domina, in general, 
procesul decizional al CA? 

 

X 

  

P 7 Structura Consiliului de Administratie a 
Emitentului asigura un numar suficient 
de membrii independenti? 

 

X 

  

P 8 R 15 In activiatea sa, CA-ul are suportul unor 
comitete/comisii consultative pentru 
examinarea unor tematici specifice, alese 
de CA, si pentru 
consilierea acestuia cu privire la aceste 
tematici? 

 

X 

  

Comitetele/comisiile consultative 
inainteaza rapoarte de activitate CA-ului 
cu privire la tematicile incredintate de 
acesta 

X   

R 16 Pentru evaluarea independentei 
membrilor sai neexecutivi, Consiliul de 
Administratie foloseste criteriile de 
evaluare enuntate in Recomandarea 16? 

X   

R 17 Membrii CA isi imbunatatesc permanent 
cunostintele prin training/pregatire in 
domeniul guvernantei corporative? 

X   

P 9 Alegerea membrilor CA are la baza o 
procedura transparenta (criterii 
obiective privind calificarea 
personala/profesionala etc.)? 

X   

P 10 Exista un Comitet de Nominalizare in 
cadrul companiei? 

 X  

P 11 R 21 Consiliul de Administratie analizeaza cel 
putin o data pe an nevoia infiintarii unui 
Comitet de remunerare/politica de 
remunerare pentru administratori si 
membrii conducerii executive?  

 

X 
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R 22 Exista un Comitet de Remunerare format 
exclusiv din administratori ne-executivi? 

 

X 

  

R 24 Politica de remunerare a companiei este 
prezentata in Statutul/Regulamentul de 
Guvernanta Corporativa? 

  

X 

In curs de implementare 

P 12, 
P13 

R 25 Emitentul disemineaza in limba engleza 
informatiile care reprezinta subiectul 
cerintelor de raportare: 
a)informatii periodice (furnizarea 
periodica a informatiei ? 

  

X 

In curs de implementare 

b) informatii continue (furnizarea 
continua a informatiei)? 

X   

Emitentul pregateste si disemineaza 
raportarea financiara si conform IFRS? 

X   

 R 26 Emitentul promoveaza, cel putin o data 
pe an, intalniri cu analisti financiari, 
brokeri, agentii de rating si alti specialisti 
de piata, in scopul 
prezentarii elementelor financiare, 
relevante deciziei investitionale? 

  

X 

 

R 27 Exista in cadrul companiei un Comitet de 
Audit? 

 X Nu este cazul. Exista contract cu 
auditor extern 

R 28 CA sau Comitetul de Audit, dupa caz, 
examineaza in mod regulat eficienta 
raportarii financiare, 
controlului intern si sistemului de 
administrare a riscului adoptat de 
societate? 

 

 

 

X 

 

R 29 Comitetul de Audit este format in 
exclusivitate din administratori 
neexecutivi si are un numar suficient 
de administratori independenti? 

 X  

mailto:office@forma-romania.ro


FORMA                                      
Calea Nationala nr.3- Botosani 710001                                                                                                                                                       

Mobile: +40 745599786                 

RC: J07/75/1991                                                                                                                                       Tel/Fax: +40 231 510189 

CUI: RO 611977                                                                                                                          Email    office@forma-romania.ro 

Web : www.forma-romania.ro 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ANEXA RAPORT ADMINISTRATORI 
Declaratia privind conformarea cu prevederile Codului de Guvernanta Corporativa 

R 30 Comitetul de Audit se intalneste de cel 
putin 2 ori pe an, aceste reuniuni fiind 
dedicate intocmirii si diseminarii catre 
actionari si public a rezultatelor 
semestriale si anuale? 

  

X 

 

R 32 Comitetul de Audit face recomandari CA 
privind selectarea, numirea, re-numirea 
si inlocuirea auditorului financiar, 
precum si termenii si conditiile 
remunerarii acestuia? 

  

X 

 

P 14 CA a adoptat o procedura in scopul 
identificarii si solutionarii adecvate a 
situatiilor de conflict de interese? 

 

X 

  

P 15 R 33 Administratorii informeaza CA asupra 
conflictelor de interese pe masura ce 
acestea apar si se abtin de la dezbaterile 
si votul asupra chestiunilor respective, in 
conformitate cu prevederile legale 
incidente?  

 

X 

  

P 16 R34/ 
R35 

CA-ul a adoptat proceduri specifice in 
scopul asigurarii corectitudinii 
procedurale (criterii de identificare a 
tranzactiilor cu impact semnificativ, 
de transparenta, de obiectivitate, de ne-
concurenta etc.) in scopul identificarii 
tranzactiilor cu parti 
implicate? 

 

X 

  

P 17 R 36 CA a adoptat o procedura privind 
circuitul intern si dezvaluirea catre terti a 
documentelor si informatiei 
referitoare la emitent, acordand o 
importanta speciala informatiei care 
poate influenta evolutia pretului de piata 
al valorilor mobiliare emise de 
acesta? 

 

 

 

X 

In curs 

mailto:office@forma-romania.ro


FORMA                                      
Calea Nationala nr.3- Botosani 710001                                                                                                                                                       

Mobile: +40 745599786                 

RC: J07/75/1991                                                                                                                                       Tel/Fax: +40 231 510189 

CUI: RO 611977                                                                                                                          Email    office@forma-romania.ro 

Web : www.forma-romania.ro 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ANEXA RAPORT ADMINISTRATORI 
Declaratia privind conformarea cu prevederile Codului de Guvernanta Corporativa 

P 18 R 37/ 
R38 

Emitentul desfasoara activitati privind 
Responsabilitatea Sociala si de Mediu a 
Companiei? 

  

X 

 

 

   PRESEDINTE CA, 

            Vijay Agarwal 
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  Entitatea FORMA SA

Tip situaţie financiară : BS

Localitate  
BOTOSANI

Bloc  Ap.              TelefonScara  Nr.  
3

Strada  
CALEA NATIONALA

Judeţ 

Botosani

Sector  

  Număr din registrul comerţului J07/75/1992   Cod unic de inregistrare 6 1 1 9 7 7

2892 Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii

2892 Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii

A
dr

es
a

 Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti

 SucursalaBifati numai 
dacă  

este cazul :
 Anul 2020

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O 
VALIDARE CORECTA

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entităţile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementarile contabile, 
aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu 
anul calendaristic 
F10 - BILANT PRESCURTAT 
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE 
F30 - DATE INFORMATIVE 
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

  Numele si prenumele

MUNTEANU CORNELIU STEFAN

  Numele si prenumele

VIJAY AGARWAL

  Calitatea

12--CONTABIL SEF

INTOCMIT,ADMINISTRATOR,

  An   Semestru

  Entităţi mijlocii, mari si entităţi de 

interes public

  Entităţi mici

  Microentităţi

Situatii financiare anuale Raportări anuale

  Capitaluri - total 1.040.800

  Profit/ pierdere -124.677

  Capital subscris 1.075.511

Indicatori :

  1. entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de 
anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilităţii nr. 82/1991

  2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii 

  3. subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state 
aparţinând Spaţiului Economic European

   Semnătura _________________________

   Semnătura __________________________________

  Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

AGENTIA DE AUDIT FINANCIAR

  Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

2337 / 28.11.2007

  CIF/ CUI

1 7 2 6 7 6 0 7
Formular VALIDAT

34--Societati pe actiuni

( entitaţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic )

?

Forma de proprietate

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

  Entităţi de 

interes 

public

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale? DA NU

 GIE - grupuri de interes economic

 Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris
Suma de control 1.075.511

DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale?

02.03.2021S1003_A1.0.0

AUDITOR

  Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii 



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 01 455 455

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

02 02 1.989.788 1.989.788

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

       ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) 04 04 1.990.243 1.990.243

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 05 253.064 212.382

 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) 37.421 21.923

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

07 06b 
(302)

TOTAL (rd. 06a+06b) 08 06 37.421 21.923

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

09 07

 IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)     10 08 4.501 34.584

      ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) 11 09 294.986 268.889

  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 1.119.752 1.218.332

  E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE  

(rd.09+11-13-20-23-26)
16 14 -824.766 -949.443

  F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14) 17 15 1.165.477 1.040.800
 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 1.075.511 1.075.511

        1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 32 30 1.075.511 1.075.511

        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 2.973.184 2.973.184

     IV. REZERVE (ct.106) 39 37

     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 0 0

                                                                                                                          SOLD D (ct. 117) 44 42 2.824.158 2.883.218

     VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR

                                                                                                                          SOLD C (ct. 121) 45 43 0 0

                                                                                                                          SOLD D (ct. 121) 46 44 59.060 124.677

      Repartizarea profitului (ct. 129)    47 45
     CAPITALURI PROPRII - TOTAL 

 (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)
48 46 1.165.477 1.040.800

     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 1.165.477 1.040.800

      *) 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

VIJAY AGARWAL

  Numele si prenumele

MUNTEANU CORNELIU STEFAN

   Semnătura _________________________________ 

   Semnătura _________________________________ 

  Calitatea

12--CONTABIL SEF

  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 83.518 828

      Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02 02 83.342 731

      Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03 03 176 97

       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

           Sold D 07 08

  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

  7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) 12 13 13.488 78.147

      -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 97.006 78.975

  8. a)  Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)        16     17 8.818 286

       Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 17     18 3.593

       b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605) 18 19 2.403 2.738

       c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 19 20 203 289

       Reduceri comerciale primite (ct. 609) 20 21

 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) 21 22 44.568 44.568

     a) Salarii şi indemnizaţii  (ct.641+642+643+644) 22 23 43.584 43.584

     b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646) 23 24 984 984

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

24 25

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

      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 96.450 136.811

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

31 32 64.962 40.090

    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 17.425 43.170

    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 14.063 53.551

    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 42 156.035 184.692

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

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

            - Pierdere (rd. 42 - 16) 42 44 59.029 105.717

 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

            - 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

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

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

 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 31 18.960

 CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58) 57 59 31 18.960

 PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

              - Profit (rd. 52 - 59) 58 60 0 0

              - Pierdere (rd. 59 - 52) 59 61 31 18.960
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 VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) 60 62 97.006 78.975

 CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) 61 63 156.066 203.652

 19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

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

               - Pierdere (rd. 63 - 62) 63 65 59.060 124.677

 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 59.060 124.677

    *) 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

VIJAY AGARWAL

  Numele si prenumele

MUNTEANU CORNELIU STEFAN

  Nr.de inregistrare in organismul profesional:

  Calitatea
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- lei -Cod 30
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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 1 124.677

 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 1.153.427 1.153.427

  Furnizori restanţi – total (rd. 06 la 08) 05 05 29.890 29.890

      - peste 30 de zile 06 06 2.138 2.138

      - peste 90 de zile 07 07 27.752 27.752

      - peste 1 an 08 08

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

09 09 6.790 6.790

     - 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 6.790 6.790

     - 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 1.071.606 1.071.606

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

17 17 901 901

               - contributia asiguratorie pentru munca  18 17a 
(301) 901 901

  Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele 
locale 

19 18 44.240 44.240

 III. Numar mediu de salariati
Nr. 

rd.
31.12.2019 31.12.2020

A B 1 2

  Numar mediu de salariati 20 19 2 2

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

21 20 2 2

 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 2

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 39.186

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

                   - creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 39 36 39.186

 V. Tichete acordate salariaților
Nr.  

rd.
Sume (lei)

A B 1

  Contravaloarea tichetelor acordate salariaților 40 37

  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
        Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de 
participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume 
brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)   

59 49

         - acţiuni necotate emise de rezidenti 60 50

         - părţi sociale emise de rezidenti 61 51

          - 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 35.997 47.803

- 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 35.997 47.803

- 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 39.186

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 1.424

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

74 62

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

75 63 1.424

         - 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
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               - 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 71 788 26.569

       - 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 25.781

      - 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 74 788 788

  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 2.294 29.061

          - în lei (ct. 5311) 99 85 2.294 29.061

          - în valută (ct. 5314) 100 86

 Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd.88+90) 101 87 1.419 6.154

        - în lei (ct. 5121), din care: 102 88 4.735

            - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 103 89

        - în valută (ct. 5124), din care: 104 90 1.419 1.419

          - 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 1.119.751 1.227.589

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 16.621 35.430

 - 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 16.621 35.430

- 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 35.027 62.009

  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 2.159 58.544

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

128 112 665 9.046

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

129 113 1.488 49.492

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

130 114

               - alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) 131 115 6 6

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 1.065.944 1.071.606

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

140 123

                 -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 1.065.944 1.071.606

                - 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 1.075.511 1.075.511

           - acţiuni cotate 4) 150 131 1.075.511 1.075.511

           - acţiuni necotate 5) 151 132

           - 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

 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 1.075.511 X 1.075.511 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 169 150 957.205  89,00 957.205  89,00

  - deţinut de persoane fizice 170 151 118.306  11,00 118.306  11,00

  - deţinut de alte entităţi 171 152

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)
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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

MUNTEANU CORNELIU STEFAN

  Numele si prenumele

VIJAY AGARWAL

ADMINISTRATOR,

Formular 
VALIDAT

  Calitatea

12--CONTABIL SEF
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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 4.016 X 4.016

Avansuri acordate pentru  
imobilizari necorporale 03 X

Active necorporale de explorare 
si evaluare a resurselor minerale 04 X

TOTAL (rd. 01 la 04) 05 4.016 X 4.016

II.Imobilizari corporale 

Terenuri 06 1.989.788 X 1.989.788

Constructii 07 93.337 93.337

Instalatii tehnice si masini 08 10.100 10.100

Alte instalatii , utilaje si mobilier 09 462 462

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 2.093.687 2.093.687

III.Imobilizari financiare 17 X

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 
(rd.05+16+17) 18 2.097.703 2.097.703



SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE 

 - lei - 
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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 3.561 3.561

Active necorporale de explorare 
si evaluare a resurselor minerale 21

TOTAL (rd.19+20+21) 22 3.561 3.561

II.Imobilizari corporale 

Terenuri 23

Constructii 24 93.099 93.099

Instalatii tehnice si masini 25 10.100 10.100

Alte instalatii ,utilaje si mobilier 26 700 700

Investitii imobiliare 27

Active corporale de explorare si 
evaluare a resurselor minerale 28

Active biologice productive 29

TOTAL (rd.23 la 29) 30 103.899 103.899

AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30) 31 107.460 107.460



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

VIJAY AGARWAL

  Numele si prenumele

MUNTEANU CORNELIU STEFAN

  Nr.de inregistrare in organismul profesional:Formular 
VALIDAT

   Semnătura _________________________________ 

   Semnătura _________________________________ 

ADMINISTRATOR,

  Calitatea

12--CONTABIL SEF



 
 
 

   Nota 1 
  Active imobilizate  

     
  

 - lei - 
          

 

Denumirea elementului de 
imobilizare*) 

Valoarea brută**) Ajustări de valoare***) (amortizări şi ajustări pentru 
depreciere sau pierdere de valoare) 

 

Sold la 
începutul 

exerciţiului 
financiar 

Creşteri 
****) 

Cedări, 
transferuri şi 
alte reduceri 

Sold la 
sfârşitul 

exerciţiului 
financiar 

Sold la 
începutul 

exerciţiului 
financiar 

Ajustări 
înregistrate în 

cursul 
exerciţiului 
financiar 

Reduceri 
sau 

reluări 

Sold la 
sfârşitul 

exerciţiului 
financiar 

 0 1 2 3 4 = 1+2-3 5 6 7 8 = 5+6-7 

 ANEXA TS- S=119 
MP(TRANSFORMATOARE) 17.012   17.012 17.012   17.012 

 CABINA POARTA FORJA 
 377   377 377   377 

 REMIZA PSI-BIROURI 
 50.670   50.670 50.670   50.670 

 
STATIE COMPRESOARE 

S=162 MP 
 

23.159   
 

23.159 23.159   23.159 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 *) Cheltuielile de constituire şi cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentându-se motivele imobilizării şi perioada de amortizare, cu justificarea acesteia.  
   **) Modificările valorii brute se vor prezenta plecând de la costul de achiziţie sau costul de producţie pentru fiecare element de imobilizare, în funcţie de tratamentele contabile 
aplicate.  
    În cazul în care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depăşeşte cinci ani, aceasta trebuie prezentată în notele 
explicative, împreună cu motivele care au determinat-o.  
    În cazul fondului comercial amortizat într-o perioadă de peste cinci ani, această perioadă nu trebuie să depăşească durata de utilizare economică a activului şi trebuie să fie 
prezentată şi justificată în notele explicative.  
   ***) Se vor prezenta duratele de viaţă sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare şi ajustările care privesc exerciţiile anterioare.  
   ****) Se vor prezenta separat creşterile de valoare apărute din procesul de dezvoltare internă.  

 



Nota 2 
  Provizioane  

     
  

 - lei - 
      

 
Denumirea provizionului*) Sod la începutul exerciţiului financiar 

Transferuri**) 
Sold la sfârşitul exerciţiului financiar 

 în cont din cont 

 0 1 2 3 4 = 1 + 2 - 3 

 - - - - - 

 - - - - - 

 - - - - - 

   *) Provizioanele prezentate în bilanţ la "Alte provizioane" trebuie descrise în notele explicative, dacă acestea sunt semnificative.  
   **) Cu explicarea naturii, sursei sau destinaţiei acestora.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   Nota 3 

  Repartizarea profitului*)  
     
  

 - lei - 
   

 Destinaţia profitului Suma 

 Profit net de repartizat: - 

 - rezerva legală - 

 - acoperirea pierderii contabile - 

 - dividende etc. - 

 Profit nerepartizat - 

   *) În cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nota 4 
  Analiza rezultatului din exploatare  

     
  

 - lei - 
    

 

Denumirea indicatorului 
Exerciţiul financiar 

 Precedent 
(AUDITAT) 

Curent 
(AUDITAT) 

 0 1 2 

 1. Cifra de afaceri netă 83.518 828 

 2. Costul bunurilor vândute şi al serviciilor prestate (3 + 4 +5) 203 97 

 3. Cheltuielile activităţii de bază 156.035 184.692 

 4. Cheltuielile activităţilor auxiliare - - 

 5. Cheltuielile indirecte de producţie - - 

 6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2) -59.029 -105.717 

 7. Cheltuielile de desfacere - - 

 8. Cheltuieli generale de administraţie - - 

 9. Alte venituri din exploatare 13.488 78.147 

 10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9) -59.060 -105.717 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  Nota 5 

Situaţia creanţelor şi datoriilor  
     
  

 - lei - 
     

 
Creanţe Sold la sfârşitul exerciţiului financiar 

Termen de lichiditate 

 Sub 1 an Peste 1 an 

 0 1 = 2 + 3 2 3 

 Total, din care: 47.803  47.803 

  -creante comercial 47.803  47.803 

 -creante cu bugetul statului    

 -alte creante in legatura cu persoanele juridice    

     
  

      

 
Datorii*) Sold la sfârşitul exerciţiului financiar 

Termen de exigibilitate 

 Sub 1 an 1 - 5 ani Peste 5 an 

 0 1 = 2 + 3 + 4 2 3 4 

 Total, din care: 1.227.589 155.983  1.071.606 

 -datorii comeriale 35.430 35.430   

 -datorii in legatura cu personalul 
si conturi asimilate 62.009 62.009   

 -datorii  la bugetul asigurarilor  
sociale si bugetul de stat 58.544 58.544   

 -datorii in legatura cu pers.fizice 1.071.606   1.071.606 
   *) Se vor menţiona următoarele informaţii:  
   a) clauzele legate de achitarea datoriilor şi rata dobânzii aferente împrumuturilor;  
   b) datoriile pentru care s-au depus garanţii sau au fost efectuate ipotecări:  
   - valoarea datoriei;  
   - valoarea şi natura garanţiilor;  
   c) valoarea obligaţiilor pentru care s-au constituit provizioane;  
   d) valoarea obligaţiilor privind plata pensiilor.  
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Nota 6 

  Principii, politici şi metode contabile  
 
 
S-AU APLICAT REGLEMENTARILE CONTABILE 1802/2014. 
 
PRINCIPIUL CONTINUITĂŢII ACTIVITĂŢII PREVĂZUT ÎN OBIECTUL DE ACTIVITATE PRINCIPAL AL SOCIETĂŢII NU A 
PUTUT FI RESPECTAT ÎNTRUCÂT ACTIVITATEA DE PRODUCŢIE A FOST OPRITĂ ÎNCĂ DIN ANUL 2007 
 
EVALUAREA ELEMENTELOR DE ACTIV MOBILIARE ŞI IMOBILIARE A FOST FĂCUTĂ LA VALOAREA JUSTĂ, FIIND 
DETERMINATE PRIN RAPOARTE DE EVALUARE ÎNTOCMITE DE EXPERŢI EVALUATORI ACREDITAŢI 

    
TOATE ELEMENTELE DE ACTIV IMOBILIAR AU FOST SUPUSE EVALUĂRII, FIIND ÎNREGISTRATE LA VALOAREA 
JUSTĂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se vor prezenta:  
   

a) Reglementările contabile aplicate la întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare anuale.  
   Abaterile de la principiile şi politicile contabile, metodele de evaluare şi de la alte prevederi din reglementările contabile, menţionându-se:  
   c) Dacă valorile prezentate în situaţiile financiare nu sunt comparabile, absenţa comparabilităţii trebuie prezentată în notele explicative, însoţită de comentarii relevante.  
   d) Valoarea reziduală pentru imobilizări stabilită în situaţia în care nu se cunoaşte preţul de achiziţie sau costul de producţie al acesteia.  
   e) Suma dobânzilor incluse în costul activelor imobilizate şi circulante cu ciclu lung de fabricaţie.  
   f) În cazul reevaluării imobilizărilor corporale:  
   - elementele supuse reevaluării, precum şi metodele prin care sunt determinate valorile rezultate în urma reevaluării;  
   - valoarea la cost istoric a imobilizărilor reevaluate;  
   - tratamentul în scop fiscal al rezervei din reevaluare;  
   - modificările rezervei din reevaluare:  
    ▪ valoarea rezervei din reevaluare la începutul exerciţiului financiar;  
    ▪ diferenţele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare în cursul exerciţiului financiar;  
    ▪ sumele capitalizate sau transferate într-un alt mod din rezerva din reevaluare în cursul exerciţiului financiar, prezentându-se natura oricărui astfel de transfer, cu respectarea legislaţiei în vigoare;  
    ▪ valoarea rezervei din reevaluare la sfârşitul exerciţiului financiar.  
   g) Dacă activele fac obiectul ajustărilor excepţionale de valoare exclusiv în scop fiscal, suma ajustărilor şi motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate în notele explicative.  
   h) Dacă valoarea prezentată în bilanţ, rezultată după aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, diferă în mod semnificativ, la data bilanţului, de valoarea determinată pe baza ultimei valori de piaţă 
cunoscute înainte de data bilanţului, valoarea acestei diferenţe trebuie prezentată în notele explicative ca total, pe categorii de active fungibile.  
 
 



   Nota 7 
  Participaţii şi surse de finanţare  

 
 
     

CAPITALUL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT IN TOTALITATE: 1.075.511 
 
 
NU AU FOST EMISE ACŢIUNI NOI  
 
 
NU AU FOST RĂSCUMPĂRATE ACŢIUNI 
 
 
NU AU FOST EMISE OBLIGAŢIUNI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se vor prezenta următoarele informaţii:  
   a) se menţionează existenţa oricăror certificate de participare, valori mobiliare, obligaţiuni convertibile, cu prezentarea informaţiilor cerute în Subsecţiunea 9.2 "Note explicative" din cadrul Capitolului II 
"Formatul şi conţinutul situaţiilor financiare anuale" al prezentelor reglementări.  
   b) capital social subscris/patrimoniul entităţii. 
   c) numărul şi valoarea totală a fiecărui tip de acţiuni emise, menţionându-se dacă au fost integral vărsate şi, după caz, numărul acţiunilor pentru care s-a cerut, fără rezultat, efectuarea vărsămintelor. 

b) acţiuni răscumpărabile:  
   - data cea mai apropiată şi data limită de răscumpărare;  
   - caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al răscumpărării;  

- valoarea eventualei prime de răscumpărare.  
   e) acţiuni emise în timpul exerciţiului financiar:   
   - tipul de acţiuni;  
   - număr de acţiuni emise;  
   - valoarea nominală totală şi valoarea încasată la distribuire;  
   - drepturi legate de distribuţie:  
    ▪ numărul, descrierea şi valoarea acţiunilor corespunzătoare;  
    ▪ perioada de exercitare a drepturilor;  
    ▪ preţul plătit pentru acţiunile distribuite.  
   f) obligaţiuni emise:   
   - tipul obligaţiunilor emise;  
   - valoarea emisă şi suma primită pentru fiecare tip de obligaţiuni;  
   - obligaţiuni emise de entitate, deţinute de o persoană nominalizată sau  
    împuternicită de aceasta:  
    ▪ valoarea nominală;  
    ▪ valoarea înregistrată în momentul plăţii.  
 
 

 
 
 



 
   Nota 8 

Informaţii privind salariaţii şi membrii organelor de administraţie,  
conducere şi de supraveghere  

 
 
 
 
 
 

 
NU S-AU ACORDAT CREDITE SAU ALTE AVANTAJE FINANCIARE MEMBRILOR CONSILIULUI DE 
ADMINISTRAŢIE  
 
NU S-AU ACORDAT CREDITE SAU ALTE AVANTAJE FINANCIARE ANGAJATILOR SAU MEMBRILOR 
CONSILIULUI DIRECTOR  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Se vor face menţiuni cu privire la:  

a) indemnizaţiile acordate membrilor organelor de administraţie, conducere şi de supraveghere.  
b) obligaţiile contractuale cu privire la plata pensiilor către foştii membri ai organelor de administraţie, conducere şi supraveghere, indicându-se valoarea totală a angajamentelor pentru fiecare 

categorie.  
c) valoarea avansurilor şi a creditelor acordate membrilor organelor de administraţie, conducere şi de supraveghere în timpul exerciţiului:  

   - rata dobânzii;  
   - principalele clauze ale creditului;  
   - suma rambursată până la acea dată;  
- obligaţii viitoare de genul garanţiilor asumate de entitate în numele acestora.  

 
   d) salariaţi:  
   - număr mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;  
   - salarii plătite sau de plătit, aferente exerciţiului;  
   - cheltuieli cu asigurările sociale;  
   - alte cheltuieli cu contribuţiile pentru pensii.  
 
 
 



   Nota 9 
Exemple de calcul şi analiză a principalilor indicatori economico-financiari  

 
 
   1. Indicatori de lichiditate:   
     
     

 

a) Indicatorul lichidităţii curente (Indicatorul capitalului circulant)                        = 

Active curente 

 Datorii curente 

 - valoarea recomandată acceptabilă - în jurul valorii de 2; 

 - oferă garanţia acoperirii datoriilor curente din activele curente. 

 

b) Indicatorul lichidităţii imediate (Indicatorul test acid)                                      = 

Active curente - Stocuri 

 Datorii curente 

   2. Indicatori de risc:  
   a) Indicatorul gradului de îndatorare       - 
     
      

 Capital împrumutat 

x 100 sau 

Capital împrumutat 

x 100 

 Capital propriu Capital angajat 

    unde:  
   - capital împrumutat = credite peste un an;  

- capital angajat = capital împrumutat + capital propriu.  
 

   b) Indicatorul privind acoperirea dobânzilor - determină de câte ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobânda. Cu cât valoarea indicatorului este mai mică, cu atât poziţia entităţii este considerată mai 
riscantă.  
     
    

 Profit înaintea plăţii dobânzii şi impozitului pe profit 

= Număr de ori 

 Cheltuieli cu dobândă 

    
 
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizează informaţii cu privire la:   
   - Viteza de intrare sau de ieşire a fluxurilor de numerar ale entităţii;  
   - Capacitatea entităţii de a controla capitalul circulant şi activităţile comerciale de bază ale entităţii;  
   - Viteza de rotaţie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximează de câte ori stocul a fost rulat de-a lungul exerciţiului financiar  
     
    

 Costul vânzărilor 

= - 

 Stoc mediu 

    sau  
    Număr de zile de stocare - indică numărul de zile în care bunurile sunt stocate în unitate  
     
   

 Stoc mediu 

x 365 = - 

 Costul vânzărilor 

   - Viteza de rotaţie a debitelor-clienţi  
   - > calculează eficacitatea entităţii în colectarea creanţelor sale;  
   - > exprimă numărul de zile până la data la care debitorii îşi achită datoriile către entitate.  
     
   

 Sold mediu clienţi 

x 365 = - 

 Cifra de afaceri 

    O valoare în creştere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clienţilor şi, în consecinţă, creanţe mai greu de încasat (clienţi rău platnici).  
  
 
 
 
  - Viteza de rotaţie a creditelor-furnizor - aproximează numărul de zile de creditare pe care entitatea îl obţine de la furnizorii săi. În mod ideal ar trebui să includă doar creditorii comerciali.  
     
   



 Sold mediu furnizori 

x 365 =  

 Achiziţii de bunuri (fără servicii) 

    unde pentru aproximarea achiziţiilor se poate utiliza costul vânzărilor sau cifra de afaceri.  
   - Viteza de rotaţie a imobilizărilor corporale - evaluează eficacitatea managementului imobilizărilor corporale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de imobilizări 
corporale.  
     
  

 Cifra de afaceri 

 Imobilizări corporale 

   - Viteza de rotaţie a activelor totale  
     
  

 Cifra de afaceri 

 Total active 

   4. Indicatori de profitabilitate - exprimă eficienţa entităţii în realizarea de profit din resursele disponibile:  
   a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezintă profitul pe care îl obţine entitatea din banii investiţi în afacere:  
     
  

 Profit înaintea plăţii dobânzii şi impozitului pe profit, 

 Capital angajat 

    unde capitalul angajat se referă la banii investiţi în entitate atât de către acţionari, cât şi de creditorii pe termen lung, şi include capitalul propriu şi datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii 
curente.  
   b) Marja brută din vânzări  
     
   

 Profitul brut din vânzări 

x 100 

 Cifra de afaceri 

    O scădere a procentului poate scoate în evidenţă faptul că entitatea nu este capabilă să îşi controleze costurile de producţie sau să obţină preţul de vânzare optim.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   Nota 10 

  Alte informaţii  
 

NU SUNT ALTE EVENIMENTE SEMNIFICATIVE DE RAPORAT 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            PRESEDINTE CA,                                             ÎNTOCMIT, 
Numele şi prenumele: Vijay Agarwal                 Numele şi prenumele: Munteanu Corneliu-Stefan 
Semnătura _____________________________                 Calitatea Contabil Sef 
Ştampila unităţii                                       Semnătura _____________________________ 
                                                        Nr. de înregistrare în organismul 
                                                        profesional 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se prezintă:  
   a) Informaţii cu privire la prezentarea entităţii raportoare, potrivit Subsecţiunii 9.2. "Note explicative" din cadrul Capitolului II "Formatul şi conţinutul situaţiilor financiare anuale" al prezentelor 
reglementări.  
   b) Informaţii privind relaţiile entităţii cu filiale, entităţile asociate sau cu alte entităţi în care se deţin participaţii, cerute potrivit Subsecţiunii 9.2.  
   c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea în moneda naţională a elementelor de activ şi datorii, a veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate iniţial într-o monedă străină.  
   d) Informaţii referitoare la impozitul pe profit:  
   - proporţia în care impozitul pe profit afectează rezultatul din activitatea curentă şi rezultatul din activitatea extraordinară;  
   - reconcilierea dintre rezultatul exerciţiului şi rezultatul fiscal, aşa cum este prezentat în declaraţia de impozit;  
   - măsura în care calcularea profitului sau pierderii exerciţiului financiar a fost afectată de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale şi regulile contabile de evaluare, 
a fost efectuată în exerciţiul financiar curent sau într-un exerciţiu financiar precedent în vederea obţinerii de facilităţi fiscale;  
   - impozitul pe profit rămas de plată.  
   e) Cifra de afaceri:  
   - prezentarea acesteia pe segmente de activităţi şi pe pieţe geografice.  
   f) Atunci când evenimentele ulterioare datei bilanţului au o asemenea importanţă încât neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situaţiilor financiare de a face evaluări şi de a lua decizii 
corecte, o entitate trebuie să prezinte următoarele informaţii pentru fiecare categorie semnificativă de astfel de evenimente:  
   - natura evenimentului; şi  
   - o estimare a efectului financiar sau o menţiune conform căreia o astfel de estimare nu poate să fie făcută.  
   g) Explicaţii despre valoarea şi natura:  
   - veniturilor şi cheltuielilor extraordinare;  
   - veniturilor şi cheltuielilor înregistrate în avans,  
    în situaţia în care acestea sunt semnificative.  
   h) Ratele achitate în cadrul unui contract de leasing.  
   i) În cazul unui leasing financiar, locatorul va prezenta următoarele informaţii:  
   - o descriere generală a contractelor semnificative de leasing;  
   - dobânda de încasat aferentă perioadelor viitoare.  
    În cazul unui leasing financiar, locatarul va evidenţia următoarele:  
   - o descriere generală a contractelor importante de leasing, incluzând, dar fără a se limita la, următoarele:  
    ▪ existenţa şi condiţiile opţiunilor de reînnoire sau cumpărare;  
    ▪ restricţiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare şi alte operaţiuni de leasing;  
   - dobânda de plătit aferentă perioadelor viitoare.  
   j) Onorariile plătite auditorilor/cenzorilor şi onorariile plătite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanţă fiscală şi alte servicii decât cele de audit.  
   k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenţă.  
   l) Atunci când suma de rambursat pentru datorii este mai mare decât suma primită, diferenţa se prezintă în notele explicative.  
   m) Datoriile probabile şi angajamentele acordate.  
   n) Angajamentele sub forma garanţiilor de orice fel trebuie, în cazul în care nu există obligaţia de a le prezenta ca datorii, să fie în mod clar prezentate în notele explicative, şi trebuie făcută distincţie 
între diferitele tipuri de garanţii recunoscute de legislaţia naţională. De asemenea, trebuie făcută o prezentare separată a oricărei garanţii valorice care a fost prevăzută. Angajamentele de acest tip care 
există în relaţia cu entităţile afiliate trebuie prezentate distinct.  
   o) Dacă un activ sau o datorie are legătură cu mai mult de un element din formatul de bilanţ, relaţia sa cu alte elemente trebuie prezentată în notele explicative, dacă o asemenea prezentare este 
esenţială pentru înţelegerea situaţiilor financiare anuale.  
   p) Orice detaliere a elementelor din situaţiile financiare anuale, atunci când aceste elemente sunt semnificative şi sunt relevante utilizatorii situaţiilor financiare.      
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DECLARATIE 
in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991 

 
 

S-au intocmit situatiile financiare semestriale la 31/12/2020 pentru : 
___________________________________________________________ 
Entitate: SC FORMA SA 
Judetul: 07--BOTOSANI 
Adresa: localitatea BOTOSANI, str. CALEA NATIONALA, nr. 3, tel. 0231.510189 
Numar din registrul comertului: J07/75/1991 
Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni 
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 2892--Fabric.utilaje pt. 
extractie si constructii 
Cod unic de inregistrare: 611977 
___________________________________________________________ 

 
         Subsemnatul Munteanu Corneliu Stefan, conform art.10 alin.(1)din Legea contabilitatii 
nr.82/1991, avand calitatea de contabil sef, imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor 
financiare anuale la 31/12/2020 si confirm urmatoarele: 
 
        a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu 
reglementarile contabile aplicabile. 
 
        b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei 
financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata. 
 
        c) Persoana juridica NU isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate. 
         
        d) Raportarea financiara A FOST AUDITATA; 

 
 

                                                             Semnatura, 












