Anexa la RaportulConsiliului de Administratie aferent exercitiului financiar 2O2O a| C.A. MARTENS
S.A., conform reglementarilor Codului de Guvernanta Corporativa AERO

in Galati, str. Grigore Ventura, nr.1, Galati, jud, Galati,
J17/L33h991, CUI L627270, prin reprezentant Dresselaerts Danny August V. , in calitate de director
Subscrisa Martens S.A., avand sediul

general, declar ca a fost inceputa implementarea principiilor de guvernanta corporativa pentru AeRO la
nivel de societate si vom continua demersurile pana la implementarea acestora.

Prevrederile de indeplinit pentru
respectarea principiilor de Guvernanta

Respecta

Nu respecta
sau respecta

Motivulde
neconformitate

partial

Corporativa AeRO

A.1 Societatea trebuie sa detine un
regulament intern al Consiliului care sa
includa termeni de referinta cu privire

x

Se are in

vedere

conformarea

la

Consiliu si la functiile de conducere cheie ale
societatii. Administrarea conflictului de

interese

la nivelul Consiliului trebuie, de
fie tratat in regulamentul

asemenea, sa

Consiliului.
A,2 Orice alte angajamente profesionale ale

x

membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de
membru executiv sau neexecutiv al
Consiliului in alte societati (excluzand filiale
ale societatii) si institutii non-profit, vor fi
aduse la cunostinta Consiliului inainte de
numire si pe perioada mandatului.
A.3 Fiecare membru alConsiliuluiva informa
Consiliul cu privire la orice legatura cu un
actionar care detine direct sau indirect
actiuni reprezentand nu mai putin de 5% din
numarul total de drepturi de vot. Aceasta
obligatie are in vedere orice fel de legatura
care poate afecta pozitia membrului
respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale

Se are in

vedere

conformarea

x

Consiliului.

A.4 Raportul anual trebuie sa informeze

X

daca a avut loc o evaluare a Consiliului, sub

conducerea presedintelui. Trebuie

Se are in

vedere

conformarea

sa

contina, de asemenea, numarul de sedinte
ale Consiliului.

A.5 Procedura privind cooperarea

cu

Consultantul Autorizat pentru perioada in

x

Se are in

vedere

conformarea

care aceasta cooperare este impusa de
Bursa de Valori Bucuresti, contine toate
prevederile precizate in Codul de
Guvernanta Corporatista.

t

A.5.1 Persoana de legatura cu consultantul
autorizat

x

4.5.2 Frecventa intalnirilor cu

x

Consiliul

Autorizat care va fi cel putin o data pe luna

si ori de

cate ori evenimentele sau
informatiile noi implica transmiterea de
rapoarte curente sau periodice, astfel incat

Consultantul autorizat

sa poata

fi

consu ltant.

A.5.3 Obligatia de a furniza Consultantului
Autorizat toate informatiile relevante si
orice informatii pe care in mod rezonabil o
solicita Consultantul autorizat sau este
necesara Consultantului autorizat pentru

x

indeplinirea responsabilitatilor ce-i revin.

A.5.4 Obligatia de a informa Bursa de Valori

privire la
Bucu resti cu
disfunctionalitate aparuta in

x

orice
cadrul

cooperarii cu Consultantul Autorizat sau
schimbarea Consulta ntului autorizat
8.1 Consiliul va adopta o politica astfel incat

X

societatii cu o filiala
reprezentand 5% sau mai mult din activele
nete ale societatii, conform celei mai
recente raportari financiare, sa fie aprobata

orice tranzactie

a

Se are in

vedere

conformarea

de Consiliu.

8.2 Auditul intern trebuie sa fie realizat de
catre o structura organizatorica separata
(departamentul de audit intern) din cadrul
societatii sau prin serviciile unei terte parti
independente, care va raporta Consiliului,
iar, in cadrul societatii, ii va raporta direct

X

Directorului General.
C.L Societatea va publica in raportul anual o
sectiune care va include veniturile totale ale

membrilor Consiliului

si ale

X

Se are in

vedere

conformarea

directorului

general aferente anului financiar respectiv si
valoarea totala a tuturor bonusurilor sau a
oricaror compensatii variabile
de

si,

asemenea, ipotezele cheie si principiile
pentru calcularea veniturilor mentionate

mai sus.

D.1 Suplimentar fata de

informatiile
prevazute in prevederile legale, pagina de

X

internet a societatii va contine o sectiune
dedicata Relatiei cu lnvestitorii, atat in limba
romana cat si in limba engleza, cu toate
informatiile relevante de interes pentru
investitori, incluza nd :

D.1.1. Principalele regulamente
societatii,

ale

in particular actul constitutiv

si

X

Se are in

vedere

conformarea

2

ale

organelor

membrilor

organelor

regulamentele interne
statuta re

D.1,.2.

CV-urile

X

statutare

D.L.3. Rapoartele curente

si

Se are in

vedere

conformarea
rapoartele

X

periodice

D.1,.4. lnformatii cu privire la adunarile
generale ale actionarilor: ordinea de zi si
materialele aferente; hotararile adunarilor

X

generale

D.1.5. lnformatii cu privire la evenimente
corporative precum plata dividendelor sau
alte evenimente care au ca rezultat
obtinerea sau limitari cu privire la drepturile
unui actionar, incluzand termenele limita si
principiile unor astfel de operatiuni

D.1,6. Alte informatii de

x

natura

x

extraordinara care ar trebui facute publice:
anularea/ modificarea/ initierea cooperarii
cu un Consultant Autorizat; semnarea/

Se are in

vedere

conformarea

reinnoirea/ terminarea unui acord cu un
Market Maker
D.1.7 Societatea trebuie sa aiba o functie de

Relatii

x

cu lnvestitorii si sa includa in

sectiunea dedicata acestei functii, pe pagina
de internet a societatii, numele si datele de

ale unei persoane care are
capacitatea de a furniza, la cerere,
contact

informatiile corespu nzatoare
D.2 O societate trebuie sa aiba adoptata o
politica de dividend a societatii, ca un set de
directii referitoare la repartizarea profitului

X

ln

curs

de

implementare

net, pe care societatea declara ca o va
respecta. Principiile politicii de dividend
trebuie sa fie publicate pe pagina de internet
a societatii.
D.3 O societate trebuie sa aiba adoptata o
politica cu privire la prognoze si daca acestea
vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezinta

X

ln

curs

de

implementare

concluziile cuantificate ale studiilor care
vizeaza determinarea impactului total al
unei liste de factori referitori la o perioada

viitoare (asa numitele ipoteze). Politica
trebuie sa prevada frecventa, perioada
avuta in vedere si continutul prognozelor.
Prognozele, daca sunt publicate, vor fi parte

a

rapoartelor anuale, semestriale

sau

trimestriale. Politica cu privire la prognoze
trebuie sa fie publicata pe pagina de internet
a societatii.
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D.4 O societate trebuie sa stabileasca data si

x

locul unei adunari generale astfel incat sa
permita participarea unui numar cat mai
mare de actionari.

D.5 Rapoartele financiare vor

include

x

schimbari

la nivelul

Rapoartele
publica
romana

se

informatii atat in romana cat si in engleza, cu
privire la principalii factori care influenteaza

financiare
limba

in

vanzarilor, profitului

operational, profitului net sau orice alt
indicator financia r relevant.

D.6 Societatea va organiza cel putin o
intalnire/ conferinta telefonica cu analisti si
investitori, in fiecare an. lnformatiile

x

Se are in

vedere

conformarea

prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in
sectiunea Relatii cu lnvestitorii de pe pagina

de internet a

societatii,

la momentul

respectivei inta ln iri/ conferi nte telefon ice.

Director

v

4

SC MARTENS SA

NOTA 1
ACTIVE IMOBILIZATE

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea
A - Sold la 1 ianuarie
B - Sold la 31 decembrie
ron
Valoarea bruta **)
Elemente de active *)

A

0
Imobilizari necorporale
Terenuri
Constructii
Instalatii tehnice
Alte instalatii, utilaje si mobilier
Imobilizari corporale in curs
Imobilizari financiare

1
3,534,412
19,029,393
12,378,693
28,926,310
309,314
-

Avansuri acordate pt imobilizari corporale
TOTAL

64,178,122

Cresteri

Reduceri

B

A

3

514,202

4=1+2-3
3,538,350
19,029,393
12,496,845
29,096,406
286,869
514,202

5
3,533,689
2,549,072
22,641,079
190,803
-

1,405,210

64,962,065

28,914,643

2
3,938
118,500
761,817
6,753

348
591,721
29,198

621,267

Deprecieri ***) (amortizari si provizioane)
Deprecierea
Reduceri sau
inregistrata in cursul
reluari
6
7
2,286
335,901
1,232,575
36,097

348
591,721
29,198

1,606,859

621,267

*) Pentru "Cheltuielile de dezvoltare" se vor prezenta motivelor imobilizarii si "perioada" de amortizare, cu justificarea acesteia.
**) Se vor prezenta modificarile acesteia in functie de tratamentele contabile aplicate.
***) Se vor prezenta ajustarile care privesc exercitiile anterioare.
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B
8=5+6-7
3,535,975
2,884,625
23,281,933
197,702
-

29,900,235

MARTEN S.A.

NOTA 2
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

Cont

15181
15182
15184
3945
491

Denumirea provizionului

Provizioane discount clienti
Provizioane cheltuieli management
Alte provizioane
Provizioane depozit finite
Provizioane clienti
Total

Sold la
31.01.2020
9,048
594,466
183,609
0
135,064
922,187

Transferuri
in cont
148,260
1,452,490
31,006
96,736
1,728,492

Sold la
31.12.2020

din cont
145,608
2,046,956
31,006
92,476
1,881
2,317,926

11,700
0
183,609
4,260
133,182
332,752

In anul 2020 s-au constituit urmatoarele provizioane:
15181

15182
15184
3945
491

- discount 1% din cifra de afaceri si un comison annual, in suma fixa, de 20000 lei, realizata lunar catre clientul
Rewe, suma ce a fost anulata la finalul anului 2020;
- discount 0.75% din cifra de afaceri pentru produsele proprii catre clientul Kaufland, conform contractului si
facturate in luna Ianuarie 2021 si un comision, in suma fixa 76913 lei, pentru lansare marca LUP
- comision anual, in suma fixa, 30000 lei Selgros
- cheltuilei de management, prevazute in contractul cu actionarului majoritar anulat;
- provizion client UB (33355.6 eur*4.6639) cheltuieli distributie 2018
- provizion marfa expirata la client Fabianus SRL anulata jumatate din suma
- provizion marfa nevandabila din depozitul de finite aflate in stoc la sfarsitul anului
- provizioane la clienti cu termene de incasare depasite sau incerte
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NOTA 3

Repartizarea profitului
la 31.12.2020

- ron –

Destinaţia

Suma

_______________________________________________________________________
Profit net de repartizat:

0

- rezerva legală
- acoperirea pierderii contabile

0

- dividend
Profit nerepartizat
_______________________________________________________________________
La data de 31.12.2020 societatea Martens S.A. a inregistrat o pierdere contabila de 5.312.223 ron.
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SC MARTENS SA

NOTA 4
ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Indicatorul
Cifra de afaceri neta
Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)
Cheltuielile activitatii de baza
Cheltuielile activitatilor auxiliare
Cheltuielile indirecte de productie
Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)
Cheltuieli de desfacere
Cheltuieli generale de administratie
Alte venituri din exploatare
Variatia stocurilor
Rezultatul din exploatare (6-7-8+9+10)

Exercitiul curent
31.12.2019
21,640,926
27,444,868
25,650,058
598,130
1,196,680
-5,803,942
2,090,636
1,650,575
159,116
531,154
-8,854,883

RON
Exercitiul curent
31.12.2020
35,611,081
32,226,252
30,607,670
646,379
972,204
3,384,829
3,596,797
1,629,062
154,717
-1,130,649
-2,816,963
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MARTENS S.A.

NOTA 5
SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

Creante

Total, din care:
-clienti de incasat
-alte creante
Datorii
Total, din care:
-imprumuturi si datorii la banci
-datorii comerciale
-sume dat entitatilor afiliate
-alte datorii

Sold la 31.12.2020

3,527,631
3,482,163
45,468
Sold la 31.12.2020
67,995,972
280,044
5,101,525
60,531,995
2,082,408

Termen de lichiditate
sub 1 an
2,308,225
2,262,757
45,468

peste 1 an
1,219,406
1,219,406

Termen de exigibilitate
sub 1 an
1-5 ani
46,812,287
21,183,685
280,044
5,101,525
39,348,310
21,183,685
2,082,408

peste 5 ani

*) Se vor menţiona următoarele informaţii:
- clauzele legate de achitarea datoriilor şi rata dobânzii aferente împrumuturilor;
- datoriile pentru care s-au depus garanţii sau au fost efectuate ipotecări:
- valoarea datoriei;
- valoarea şi natura garanţiilor;
- valoarea obligaţiilor pentru care s-au constituit provizioane;
- valoarea obligaţiilor privind plata pensiilor.
Imprumuturi si datorii la banci - credit de investitii pe 5 ani contractat in 2016 in valoare de 2.250.000 lei de la Raiffeisen
Bank din care au ramas de achitat 280.044 lei.
In cadrul sectiunii sume datorate entitatilor afiliate in suma de 60.531.995 lei sunt cuprinse datoriile catre asociatul majoritar
Bockhold nv.
In cadrul sectiunii alte datorii sunt cuprinse sumele aferente contractului de factoring si datoriile curente la bugetul de stat.
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Nota 6

Principii, politici şi metode contabile (extras din POLITICI CONTABILE ŞI
PROCEDURI DE LUCRU PENTRU CONTABILITATE ale SC Martens SA elaborate
conform OMFP 1802/2014)
Politicile contabile definesc, o concepţie contabilă pentru fiecare întreprindere sau instituţie
publică în rezolvarea ansamblului problemelor financiare. Ele încorporează principiile, bazele,
convenţiile, regulile şi practicile specifice adoptate de o entitate în conducerea curentă a
activităţilor a contabilităţii acestora, pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare. Prin
politica contabilă trebuie să se clarifice ferm varianta de operare constantă pentru fiecare tip de
eveniment în parte, pornindu-se de la faptul că I.A.S. şi interpretările Comitetului Permanent
pentru Interpretări oferă diverse metode de rezolvare a unei anumite probleme, soluţii
alternative, calcule opţionale etc. Aşa constatăm că mai apar şi alte principii şi reguli, cum ar fi:
 raţionamentul profesional, singurul care permite alegerea alternativelor;
 judecata de valoare este baza soluţiilor contabile;
 pragul de semnificaţie conform căruia o informaţie - este tratată sau nu ca semnificativă în
funcţie de interesul urmărit (spre exemplu dacă ea reprezintă sub 5% din portofoliul
problemei nu ne interesează evident).
Politicile contabile încorporează principiile, metodele si procedurile, bazele de calcul,
regulile de evaluare, practiciile proprii specifice aplicate de S.C. MARTENS S.A. la întocmirea şi
prezentarea situaţiilor financiare.
Scopul politicilor contabile este să expliciteze modul în care S.C. MARTENS S.A. Galaţi
aplică prevederile reglementărilor naţionale de contabilitate pentru a asigura că situaţiile
financiare furnizează informaţii relevante şi credibile cu privire la poziţia financiară, performanţele
societaţii şi fluxurile de numerar.
Obiectivul politicilor contabile aplicabile entitatii cuprinde reguli de recunoaştere, evaluare
şi prezentare în situaţiile financiare a elementelor de bilanţ şi cont de profit şi pierdere şi reguli
pentru conducerea contabilitaţii în S.C. MARTENS S.A.
Prezentele politici contabile sunt elaborate în baza reglementărilor contabile conforme cu
Directiva a IV-a a CEE, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele
europene, aprobate prin Ordinul munistrului finantelor publice nr. 1802/2014. În cazul efectuarii
unor operaţiuni pentru care nu exista prevedere expresa în prezentele politici contabile,
conducerea compartimentului financiar contabil va efectua înregistrarile contabile în conformitate
cu reglementarile contabile aplicabile, cu completarea şi aprobarea ulterioară a politicilor
contabile aplicate în aceste cazuri, dar nu mai târziu de întocmirea situaţiilor financiare anuale.
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Prezentele politici contabile trebuie aplicate cu respectarea legislaţiei în general şi a celei
care reglementează aspectele financiar-contabile (ordine ale ministrului finanţelor publice etc.) în
mod special. Considerăm că este necesară o astfel de prevedere deoarece nu este suficientă
respectarea numai a reglementării contabile. Pot fi prevederi în legislaţie care reglementează
unele domenii de activitate şi care pot conduce la înregistrări în contabilitate. De asemenea,
legislaţia care reglementeaza aspectele fiscale, poate determina anumite înregistrări sau
restricţionarea efectuării unor înregistrări.
Ţinand cont de faptul că reglementările contabile oferă şi tratamente alternative,
prezentele politici contabile detaliază aceste aspecte care se refera la:
 evidentierea la valoarea reevaluata a activelor imobilizate corporale şi nu la cost istoric;
 utilizarea metodei CMP la iesirea din gestiune a stocurilor.
La elaborarea politicilor contabile trebuie respectate conceptele de bază ale contabilităţii,
şi îndeosebi: contabilitatea de angajamente şi a următoarelor principii contabile:
 Principiul continuităţii activităţii:
 Principiul permanenţei metodelor
 Principiul prudenţei:.
 Principiul independenţei exerciţiului:.
 Principiul evaluării separate a elemntelor de activ şi de pasiv:
 Principiul intangibilitaţii:
 Principiul necompensării:
 Principiul prevalenţei economicului asupra juridicului:
 Principiul pragului de semnificatie.
Evaluarea elementelor prezentate în bilanţ: elementele prezentate în situaţiile financiare
anuale se evaluează pe baza principiului costului de achiziţie sau al costului de producţie. Cazurile
în care nu se foloseşte costul de achiziţie sau costul de producţie sunt cele prevăzute de
prezentele reglementări.
Evaluarea activelor de natura stocurilor: Activele de natura stocurilor se evaluează la valoarea
contabilă, mai puţin ajustările pentru depreciere constatate. Ajustări pentru depreciere se
constată inclusiv pentru stocurile fără mişcare. În cazul în care valoarea contabilă a stocurilor este
mai mare decât valoarea de inventar, valoarea stocurilor se diminuează până la valoarea
realizabilă netă, prin constituirea unei ajustări pentru depreciere.
Evaluarea la inventar a creanţelor şi a datoriilor: Evaluarea la inventar a creanţelor şi a
datoriilor se face la valoarea lor probabilă de încasare sau de plată. Diferenţele constatate în
minus între valoarea de inventar stabilită la inventariere şi valoarea contabilă a creanţelor se
înregistrează în contabilitate pe seama ajustărilor pentru deprecierea creanţelor.
Evaluarea disponibilităţilor băneşti: Disponibilităţile băneşti, cecurile, cambiile, biletele la
ordin, scrisorile de garanţie, precum şi alte valori aflate în casieria unităţilor se prezintă în bilanţ
în conformitate cu prevederile legale. Disponibilităţile băneşti şi alte valori similare în valută se

3

evaluează în bilanţ la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la
data încheierii exerciţiului financiar
La sfarsitul anului 2020 nu s-au inregistrat abateri de la principiile, politicile si metodele
contabile si deasemenea, nu s-au modificat motodele de evaluare ale activelor imobilizate si
circulante.
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Nota 7
Acţiuni şi obligaţiuni
Se vor prezenta următoarele informaţii:
 capital social subscris:
2.331.335 ron;
 numărul şi valoarea totală a fiecărui tip de acţiuni emise:
Numar de actiuni 932.534
Valoare nominala 2,5 ron.
 acţiuni răscumpărabile – nu este cazul;
 data cea mai apropiată şi data limită de răscumpărare;
 caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al răscumpărării;
 valoarea eventualei prime de răscumpărare;
 acţiuni emise în timpul exerciţiului financiar – nu este cazul;
 tipul de acţiuni;
 număr de acţiuni emise;
 valoarea nominală totală şi valoarea încasată la distribuire;
 drepturi legate de distribuţie – nu este cazul;
 numărul, descrierea şi valoarea acţiunilor corespunzătoare;
 perioada de exercitare a drepturilor;
 preţul plătit pentru acţiunile distribuite;
 obligaţiuni emise – nu este cazul;
 tipul obligaţiunilor emise;
 valoarea emisă şi suma primită pentru fiecare tip de obligaţiuni;
 obligaţiuni emise de întreprindere, deţinute de o persoană nominalizată sau
împuternicită de aceasta – nu este cazul;
 valoarea nominală;
 valoarea înregistrată în momentul plăţii.
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NOTA 8

Informaţii privind salariaţii, administratorii şi directorii
Se vor face menţiuni cu privire la:
-

salarizarea directorilor şi administratorilor:

-

obligaţiile contractuale cu privire la plata pensiilor către foştii directori şi administratori:

-

obligaţie totală pentru fiecare categorie;

-

valoarea avansurilor şi a creditelor acordate directorilor şi administratorilor în timpul
exerciţiului –nu este cazul;

-

rata dobânzii;

-

principalele clauze ale creditului;

-

suma rambursată până la acea dată;

-

obligaţii viitoare de genul garanţiilor asumate de întreprindere în numele acestora;

-

salariaţi:

-

număr mediu aferent exerciţiului – 121;

-

număr mediu (fiecare categorie);

-

salarii plătite sau de plătit, aferente exerciţiului:

-

cheltuieli cu contributia asigutarorie pentru munca: 150.828 ron;

-

alte cheltuieli cu contribuţiile pentru pensii.

6.981.035 ron;
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Nota 9
Calcul şi analiză a principalilor indicatori economico-financiari

1. Indicatori de lichiditate
- Indicatorul lichidităţii curente =

Active curente
Datorii curente

=

14.078.731
46.812.287

= 0.30

(Indicatorul capitalului circulant)



valoarea recomandată acceptabilă - în jurul valorii de 2;
oferă garanţia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

- Indicatorul lichidităţii imediate =

Active curente−Stocuri
Datorii curente

=

14.078.731−7.192.238
46.812.287

(Indicatorul test acid)

2. Indicatori de risc
- Indicatorul gradului de îndatorare
Capital imprumutat
Capital propriu

x 100 sau

Capital imprumutat
Capital angajat

unde:
- capital împrumutat = datorii mai mari de un an;
- capital angajat = capital împrumutat + capital propriu.
21.183.685
−18.771.818

x 100 = -112.85%

21.183.685
21.183.685−18.771.818

x 100 = -878.31%

x 100

= 0.15

- Indicatorul privind acoperirea dobânzilor - determină de câte ori societatea poate achita
cheltuielile cu dobânda. Cu cât valoarea indicatorului este mai mică, cu atât poziţia societăţii este
considerată mai riscantă.
Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit
Cheltuieli cu dobanda
−2.816.963
1.416.749

2

= Numar de ori

= -1.99 ori

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizează informaţii cu privire la:




viteza de intrare sau de ieşire a fluxurilor de numerar ale întreprinderii;
capacitatea întreprinderii de a controla capitalul circulant şi activităţile comerciale de bază ale
întreprinderii;
viteza de rotaţie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximează de câte ori stocul a fost rulat de-a lungul
exerciţiului financiar

Costul vanzarilor
Stocul mediu


+7.247.381)/ 2

= 4.02 ori

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

Stocul mediu
Costul vanzarilor


32.226.252

= (8.770.709

x 365 =

8.009.045
32.226.252

x 365 = 91 zile

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

Sold mediu clienti
Cifra de afaceri

x 365 =

(3.177.880+4.262.323)/ 2
35.611.080

x 365 = 38 zile

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-furnizori - aproximează numărul de zile de creditare pe care întreprinderea
îl obţine de la furnizorii săi. În mod ideal ar trebui să includă doar creditorii comerciali.



Sold mediu furnizori
Achizitie de bunuri (fara servicii)

x 365 =

(5.132.737+5.101.357)/ 2
32.286.515

x 365 = 58 zile

unde pentru aproximarea achiziţiilor se poate utiliza costul vânzărilor sau cifra de afaceri.


Viteza de rotaţie a activelor imobilizate - evaluează eficacitatea managementului activelor imobilizate
prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate

3



Cifra de afaceri
Active imobilizate


=

35.611.080
35.061.830

= 1.02

Viteza de rotaţie a activelor totale

Cifra de afaceri
Total active

=

35.611.080
49.419.462

= 0.76

4. Indicatori de profitabilitate - exprimă eficienţa întreprinderii în realizarea de profit din resursele
disponibile:


Rentabilitatea capitalului angajat - reprezintă profitul pe care îl obţine întreprinderea din banii investiţi în
afacere:



Profitul inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit
Capitalul angajat

=

−2.816.963
2.411.867

= -1.17

unde capitalul angajat se referă la banii investiţi în întreprindere atât de către acţionari, cât şi de creditorii pe
termen lung, include capitalul propriu şi datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente.


Marja brută din vânzări

Profit brut din vanzari
Cifra de afaceri

x 100 =

−5.312.223
35.611.080

x 100 = -14,92%

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

5. Indicatori privind rezultatul pe acţiune - se determină în conformitate cu prevederile IAS 33 şi au în
vedere:


Rezultatul pe acţiune:
- profit net atribuibil acţiunilor comune – 0 lei/actiune
- număr de acţiuni comune luate în calcul – 932.534



Raportul dintre preţul pe piaţă al acţiunii şi rezultatul pe acţiune = 2,5 / (-2.50) = -1
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NOTA 10

Alte informaţii
a) Informaţii cu privire la prezentarea întreprinderii:
1.
sediul şi forma juridică a întreprinderii – Galati;
2.
ţara de înfiinţare – Romania;
3.
adresa sediului oficial – str. Grigore Ventura nr.1
b) Informaţii privind relaţiile întreprinderii cu filiale, întreprinderi asociate sau cu alte
întreprinderi în care se deţin titluri de participare strategice – nu e cazul.
1.
numele întreprinderilor;
2.
ţara de înfiinţare;
3.
adresa etc.
c) Modalitatea folosită pentru exprimarea în moneda naţională a elementelor patrimoniale, a
veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate iniţial într-o monedă străină
d) Informaţii referitoare la impozitul pe profit:
0 lei;
 proporţia dintre activitatea curentă şi cea extraordinară: 100% activitate curenta;
e) Cifra de afaceri:
35.611.080 lei.
f) Cheltuielile cu chiriile şi ratele achitate în cadrul unui contract de leasing operational:
53.370 lei
g) Onorariile plătite auditorilor 43.688 lei
h) Angajamente acordate
i) Angajamente primite
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DECLARATIE
in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatiiw.S2llggl

S-au intocmit situatiile financiare anuale

la3lll2l2020 pentru:

Entitate: SC MARTENS SA
Judetul: 17--GALATI

ff. 1,office@martens.Ío
Numar din registrul comertului: Jl7ll33ll991
Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 1l05--Fabricarea berei
Cod unic de inregistrare:7627270
Adresa: localitatea 21, str. GRIGORE VENTURA,

Subsemnatul,

Director general DANNY DRESSELAERTS AUGUST V. _isi asuma raspunderea pentru
intocmirea situatiilor financiare anuale la31ll2l2020 si confirma ca:

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 isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

AUGUST V

