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Dragi investitori, 

 

Scriem aceast raport intr-o perioada dificila din punct de vedere medical, social, si 

macroeconomic, dar plina de speranta pentru dezvoltarea companiei noastre. 

Anul 2020 a fost unul unic prin provocarile sale cat si prin impactul asupra vietilor tuturor, 

pandemia aducand multiple schimbari in felul in care functioneaza societatea in ansamblu si 

compania noastra in particular.  

Am beneficiat insa de la inceput de o infrastructura potrivita unor conditiii de siguranta sanitara 

extrema (avand in vedere domeniul alimentar in care activam) si in doar 48 de ore de la aparitia 

recomandarilor OMS in februarie 2020, am implementat toate procedurile necesare. Acestea sunt 

in vigoare si astazi, iar angajatii au trecut cu bine prin pandemia anului 2020.  

In martie 2020 eram sub asediu: intreaga curte a fabricii era plina de camioane cu ambalaje, am 

lucrat peste program si am livrat peste 99% din comenzi in conditiile unor cresteri saptamanale 

ale comenzilor cu 60% pana la 80%. Am contribuit astfel la reducerea stresului consumatorilor, 

la reducerea impactului emotional al rafturilor goale. Apoi am incercat sa ne adaptam la 

impredictibilitatea anului, sa intarim parteneriatele cu furnizorii, sa ne sustinem clientii in a 

depasi o luna aprilie foarte grea (ex: am promovat toti clientii nostri care livrau acasa), cu maxima 

incertitudine si din mai am inceput sa constientizam si sa acceptam noua realitate. Suntem fericiti 

ca o mare parte din colegi sunt vaccinati, cei care au facut boala au trecut cu bine si s-au recuperat 

rapid.  

Pe langa pandemia COVID-19, compania noastra, prin specificul activitatii, a fost afectata de 

seceta pedologica a anului 2020. Seceta extrema este considerata de autoritati si de asociatiile de 

profil ca fiind una dintre cele mai grave din ultimii 50 de ani. Spre deosebire de productia 

lactatelor, unde flexibilitatea este cuvantul de ordine, productia agricola presupune efort cu mult 

timp in avans (culturile se insamanteaza cu multe luni in avans, se angajeaza deja cheltuieli in 

lucrari agricole etc.). Astfel ca, desi activitatea fabricii de procesare este in continua crestere si a 

devenit linia de business principala a companiei, am resimtit impactul secetei la nivelul activitatii 

fermei vegetale-cultura mare, in special la cultura de grau. Cu ajutorul masurilor interne luate 

rapid si apoi cu ajutorul masurilor oferite de autoritati am reusit sa ducem impactul negativ la 

mai putin de 50% la cultura de grau, pentru celelalte culturi impactul fiind mai mic. Pentru viitor 

intentionam sa continuam extinderea suprafetelor irigate, investitie care impreuna cu dezvoltarea 

tot mai importanta a activitatii de productie lactate, ne asteptam sa reduca semnificativ 

dependenta activitatii companiei de conditiile meteorologice. 

In ciuda celor doua elemente de stres economic, pandemia si seceta, compania a continuat 

cresterea in anul 2020 si a obtinut rezultate remarcabile in activitatea de procesare lapte: cresteri 

majore ale cifrei de afaceri, crestere spectaculoasa a retelei de distributie, lansare de produse noi. 

Impactul pandemiei asupra sectorului HORECA s-a resimtit marginal in compania noastra, in 

cuantum de sub 0.1% din cifra de afaceri.  

Desi activitatea fermei vegetale a fost afectata, ferma de vaci si fabrica au functionat in parametri. 

Fabrica functioneaza complet flexibil, producem la comanda si nu pe stoc. Pierderile sunt foarte 

mici si riscurile de nevanzare sunt eliminate. Avem un service level foarte bun si livram in timp 

record pentru industria lactatelor. Ce ne-a dovedit inca odata anul 2020 este ca specificul 

companiei noastre ne impune un ritm si o adaptabilitate peste medie. Animalele trebuie ingrijite, 

hranite si mulse independent de conditiile externe iar laptele crud trebuie procesat sau vandut in 

maxim 24h de la muls. Pentru ca facem asta deja de multi ani intelegem ca in orice conditii trebuie 

sa fim flexibili, sa ne adaptam si sa continuam activitatea. Consideram ca aceasta atitudine, 
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impreuna cu modelul de business integrat al companiei, reprezinta un important avantaj 

competitiv al Laptariei cu Caimac. 

In piata lactatelor pandemia a accelerat trenduri pre-existente, nu a creat neaparat unele noi. In 

privinta consumului, a marit mult viteza de transformare a FMCG-ului alimentar; categoriile 

mass-market au scazut iar cele economy si premium au inregistrat cresteri. In primele saptamani 

ale lunii martie 2020 companiile multinationale au pariat pe ambalaje mari si produse UHT. 

Ambele s-au dovedit a fi trenduri de criza, trecatoare. Noi am pastrat directia pornita in toamna 

anului 2019, ambalaje potrivite momentului de consum, avand in minte portia ideala. De 

asemenea, produsele naturale, romanesti, fara adaosuri au devenit un trend de durata si cu impact 

in anii ce vor urma. 

Dupa cateva saptamani de incertitudine am hotarat sa ne intoarcem la activitatea pe care o simtim 

deja ca parte a ADN-ului Laptariei: dezvoltarea de produse. Incepand cu luna aprilie am adus in 

piata produse noi, unice. Vara a fost marcata de aceste lansari si la finalul verii a fost evident ca 

dezvoltarea de produse ne aduce rezultate imbunatatite. Suntem mandri sa spunem ca in 

pandemie ne-am inmultit eforturile de responsabilitate sociala si am incheiat parteneriate pentru 

a sustine cele mai vulnerabile categorii copii si varstnicii.  Cauza noastra de suflet este educatia 

generatiilor viitoare ,dar stim ca nu se poate face scoala cu burta goala, asa ca pana acum ne-am 

concentrat eforturile pe a sustine masa copiilor din comunitati greu incercate astfel incat acesti 

copii sa poata merge la scoala.  

Raportul anului 2020 este unul despre performanta obtinuta intr-un an greu, despre succesul 

orientarii spre calitate, despre mentinerea directiei si viziunii intr-o perioada plina de 

incertitudine si pesimism si despre potentialul de crestere. In anul 2020 compania a trecut prin 

schimbari organizatorice, am consolidat echipa manageriala, am recrutat un numar important de 

oameni (mai ales in productie si vanzari). La finalul lui 2019 eram prezenti in 1.064 magazine, la 

finalul lui 2020 eram deja prezenti in peste 2.300 magazine la nivel national. Cel mai important, 

am ajuns pe rafturile magazinelor unde publicul nostru isi face cumparaturile. Viitorul este in 

continuare promitator, am atins 53% dintre magazinele la nivel national si avem in continuare loc 

de crestere prin distributie numerica mai buna, prin extinderea numarului de produse disponibile 

in fiecare magazin, prin dezvoltarea de produse noi si nu in ultimul rand, prin export.  

Pandemia a fost un adevarat blocaj pentru accesul pe pietele din vest, blocaj datorat unui 

sentiment nationalist dar si a unor lanturi logistice sugrumate de inchideri de granite, concedii 

medicale, carantina obligatorie si multe alte bariere. Pe parcursul anului 2020 ne-am pregatit 

pentru obtinerea standardelor IFS si BRC, standarde care ne vor ajuta sa intram pe rafturile 

International Key Accounts in Europa de vest. Tot in 2020 am castigat doua reputate premii 

internationale pentru produsele noastre si acest lucru de incurajeaza sa credem ca produsele 

Laptariei cu Caimac sunt si pe gustul consumatorilor din vest. 

In luna septembrie 2020 am devenit Societate pe Actiuni, iar in noiembrie am realizat un 

plasament privat de obligatiuni, listate apoi pe BVB. Sumele incasate au inceput a fi folosite 

pentru executia investitiei vizate, constructia unei hale cu destinatie depozit refrigerat si spatii 

productie unt si branzeturi. Proiectul este intr-un stadiu intermediar si estimam ca va fi finalizat 

in trimestrul 4 din 2021. Am continuat sa pregatim si un proiect foarte solicitat de catre 

consumatori: recuperarea si reutilizarea ambalajelor. Vom construi o sectie de spalare sticle si 

borcane: hala noua, roboti, echipamente, utilitati si multe altele. A doua parte a sistemului va fi 

reprezentata de o retea nationala de automate tip reverse vending machine, automate care vor 

elibera un bon valoric in schimbul sticlelor si borcanelor Laptariei. Este un proiect unic pentru ca 

este singurul destinat direct consumatorilor, este un punct pe care il doream inca de la startul 
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fabricii de lactate. Ne dorim sa construim un ecosistem si sa incurajam micii producatori sa 

foloseasca ambalaje de sticla.  

Privim cu incredere viitorul si suntem pregatiti pentru urmatorul salt al dezvoltarii companiei 

noastre. Productia de unt si branza va mari mult procentul de utilizare a capacitatii de productie 

a fabricii. Sistemul de recuperare si refolosire a ambalajelor va oferi economii de cost substantiale, 

va aduce venituri suplimentare si, in plus, va constitui un formidabil element de marketing, 

incununand eforturile noastre de a contribui pozitiv la schimbarile climatice. Obiectivele noastre 

au in vedere dezvoltarea pe termen mediu si lung si asteptarea noastra e ca vom pastra directia si 

vom atinge rezultatele dorite. 

Incheiem acest mesaj intr-o nota optimista, privim cu speranta in viitor si cu increderea ca ne 

pastram viziunea si valorile in vremuri complicate si ca suntem flexibili si adaptabili noilor 

realitati.  

 

 

Echipa Laptaria cu Caimac, 

 

Nicusor Serban                            Adrian Cocan    Madalina Cocan  
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Cap 1. Evaluarea generala a activitatii emitentului in anul 2020 

a. Descrierea activitatii de baza  

AGROSERV MARIUTA SA este o societate comerciala ce in principal desfasoara o 

activitate agricola mixta (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor), activitate 

identificata prin cod CAEN 0150 (Activitati in ferme mixte). Incepand cu anul 2018, 

Compania si-a adaugat o noua arie de business si anume procesarea laptelui de vaca (cod 

CAEN 1051), respectiv obtinerea de produse lactate – lapte integral ambalat la sticla, 

branzeturi maturate, produse acidofile. 

Compania a luat fiinta in anul 1994, in localitatea Mariuta, jud. Calarasi, activitatea 

pornind cu 2 tractoare de productie romaneasca U650, lucrând 160 hectare. Pe masura 

ce activitatea s-a extins inclusiv in zona zootehniei, sediul s-a mutat la Dragoesti, jud. 

Ialomita. 

In prezent, societatea desfasoara activitati de cultura a plantelor pe o suprafata de 

aproximativ 3.000 ha (din care 2.600 ha administrate exclusiv de Agroserv Mariuta – 

proprietate si arenda). Din totalul productiei vegetale (porumb, grau, rapita, floarea 

soarelui, orz, lucerna, triticale si altele), aproximativ 30% consta in autoconsum (dedicat 

in special hranirii animalelor, in vederea asigurarii unei nutritii optime si eficientizarii 

productiei de lapte, rezultand asadar lapte crud cu o calitate nutritionala superioara), 

restul fiind vandut pe piata interna. 

In ceea ce priveste cresterea animalelor, in anul 1998 Compania a pornit o mica 

ferma de vaci de lapte. In 2005, odata cu mutarea in localitatea Dragoesti si reorganizarea 

fermei intr-un spatiu optim, compania a accesat finantari nerambursabile europene in 

valoare de 1,7 milioane euro, prin programul SAPARD, care a permis achizitionarea 

primelor  35 de vaci de rasa pura Holstein Friesian si constructia primului grajd modern 

integrat cu sala de muls GEA Westfalia. Astfel zootehnia a inceput sa ocupe o pondere 

importanta in activitatea totala a firmei. Pentru dezvoltarea acestei nise, in decembrie 

2014 s-a inceput achizitia unui lot de 300 de junici gestante din Ungaria, Olanda, Italia. 

In 2015 a fost finalizata o investitie de peste 3 milioane euro din fonduri proprii intr-unul 

dintre cele mai moderne grajduri din Europa, un adapost ce acomodeaza astazi 800 vaci 

de lapte si  rotolocator pentru muls GEA Westfalia cu 40 de posturi. In total ferma are 

circa 2.600 de animale rasa Holstein Friesian, incluzand taurasii, tineretul. Dintre 

acestea, 1.000 dintre vaci sunt la muls zilnic. Managementul performant al fermei, 

investitii in infrastructura si dezvoltarea echipei, selectia celor mai bune animale 

impreuna cu ingrijirirea lor la nivel inalt au dus productia la final de  2020 la varfuri de 

peste 38.000 litri de lapte zilnic.   

Societatea este membru in Cooperativa RomLacta, care include 14 ferme si 

produce peste 100 tone lapte/zi si membru al Asociatiei Crescatorilor de Vaci 

“HolsteinRo” - organizatie 100% tehnica si are ca activitate principala dezvoltarea 

performantelor fermelor specializate in exploatarea animalelor din rasa Holstein si in 

Clubul Fermierilor Romani pentru Agricultura Performanta – club are sustine agricultura 

sustenabila, inovatia si performanta in agricultura. 

Din dorinta de a extinde afacerea de familie precum si identificarea unei nevoi de 

piata, respectiv de a gasi pe rafturile magazinelor produse lactate de calitate, sigure, 
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nutritive si fara adaosuri, am demarat in 2014 procesul de accesare a unei finantari 

europene nerambursabile pentru constructia si dotarea unei fabrici de procesare de 

aproximativ 1.500 mp. In anul 2016 proiectul a fost declarat castigator, s-a semnat 

contractul de finantare iar in luna martie a anului 2017 au inceput lucrarile de constructie. 

In prima jumatate a anului 2018 fabrica s-a dat in folosinta luand asadar fiinta brandul 

”Laptaria cu Caimac”. 

De mai bine de 2 ani Laptaria cu Caimac livreaza pe piata lactate naturale, fara 

adaosuri inutile, fara lapte praf si cu o grija deosebita pentru a procesa minimal lapele 

produse unice care provoaca industria si cresc stacheta de calitate.  

AGROSERV MARIUTA SA este un business integrat care permite controlul activ 

al calitatii pe intreg lantul de aprovizionare: de la nivelul hranei animalelor, pana la 

sanatatea animalelor, managementul mulsului, curatenie etc. Este printre foarte putinele 

companii din Romania cu trasabilitate 100% pentru materia prima, pana la nivel de 

tratament al plantelor care compun hrana.  

Fabrica este amplasata vis-à-vis de ferma, eliminand astfel costurile logistice ce tin 

de aprovizionarea cu materie prima (scenariu ideal pentru produse fresh si super-fresh). 

La momentul actual nici un alt jucator cu peste 1% din piata nu poate asigura produse 

fresh sau super fresh, lantul logistic de aprovizionare cu materie prima avand un rol 

semnificativ. Totodata, locatia fermei si fabricii permite livrare rapida catre cel mai mare 

areal (valoric per capita) al consumatorilor in Romania (Bucuresti, Ploiesti, Brasov).  

Un alt avantaj major este lipsa replicabilitatii modelului de business: marii jucatori 

nu vor investi in ferme, deoarece sunt in mijlocul unui proces de centralizare a achizitiilor 

de lapte, cu focus pe import. Modelul de business al fermei este la randul lui greu de 

replicat: datorita limitarilor biologice, poate dura pana la 8 ani de la investitie pana la 

rezultate.  

Inca un aspect important este componenta mai multor linii de business (unic in 

piata in aceasta privinta): activeaza si in zona bunurilor de larg consum prin vanzarea 

produselor lactate in comertul modern / traditional / HoReCa, dar au si o componenta 

solida in agricultura de baza (unde intra vanzarile fermei vegetale si vanzarile de lapte 

catre alti procesatori locali).  

b. Evaluarea aspectelor legate de personal  

Unul dintre cele mai valoroase componente ale afacerii Agroserv Mariuta o 

preprezinta angajatii sai. Compania ofera sanse angajatilor tineri care se afla la primul loc 

de munca precum si oportunitati de dezvoltare in cariera disponibile frecvent deoarece 

compania este in crestere.  

La data de 31.12.2020, numarul de angajati care isi desfasurau activitatea in cadrul 

companiei Agroserv Mariuta SA era de 210, in crestere fata de 202 in luna septembrie a 

aceluiasi an.  
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Evolutia numarului de angajati a urmarit un trend organic, in concordanta cu 

extinderea afacerii si adaugarea de noi linii de business. Astfel, in 2018, odata cu 

finalizarea investitiei in fabrica de procesare lactate si inceperea productiei, numarul de 

angajati a crescut de la 91 de la 124, si ulterior la 159 in 2019, respectiv la 210 la finele 

anului 2020, pe seama cresterii agresive a cererii de produse Laptaria cu Caimac si 

dezvoltarii lantului de distributie. In ceea ce priveste liniile de business zootehnie si 

vegetal, situatia angajatilor a ramas relativ constanta, cu inregistrarea fluctuatiilor anuale 

normale, specifice domeniului. Media anuala este de 193 de angajati pentru anul 2020, in 

crestere cu 53 de persoane fata de media anului anterior. 

 

 Din totalul de 210 angajati inregistrati la finele anului 2020, 173 de persoane sunt 

direct productive, in crestere cu 42 fata de anul 2019, restul de 37 fiind inregistrati in 

categoria TESA, unde, de asemenea s-a inregistrat o dezvoltare a capacitatii cu 9 

persoane. Referitor la impartirea pe sexe, societatea raporta la 31.12.2020 un numar de 

69 de angajati femei si 141 barbati, o impartire normala luand in considerare domeniul 

de activitate agricol si de productie.  

In ceea ce priveste nivelul de studii, peste 67% din angajatii anului 2020 sunt cel 

putin absolventi de liceu (din care 27,62% absolventi de studii superioare), in crestere cu 

ian feb mar apr mai iun iul aug sept oct nov dec
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20,6% fata de anul precedent. Situatia personalului raportat la nivelul de studii este de 

asemenea una normala, luand in considerare ca, in special pentru activitatea agricola 

(inclusiv zootehnie), nu este nevoie de personal calificat. Cu toate acestea, pentru 

personalul mediu si management din ferma agricola, au fost continuate eforturile 

anterioare privind dezvoltarea profesionala a angajatilor astfel ca o parte din echipa 

fermei a fost trimisa in SUA pentru schimburi de experienta, la ferme performante care 

dezvolta programe de cercetare impreuna cu universitati prestigioase. 

 

Raportat la categoriile de varsta, marea majoritate a angajatilor de la 31.12.2020, 

respectiv 76% sunt in intervalul 26-55 ani, pastrandu-se relativ constant raportat la anul 

anterior.  

 

c. Evaluarea aspectelor legate de organele de conducere 

Managementul si organizarea societatii 

In conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, conducerea AGROSERV 

MARIUTA SA este asigurata de dl. Serban Nicusor, in calitate de Administrator, si de 

Directorii Executivi, conform tabelului de mai jos: 
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Directorii Executivi 

Serban Nicusor Administrator/manager vegetal si zootehnie 

Adrian Cocan Director General Laptaria cu caimac 

Madalina Cocan Manager Marketing 

Marin Gabriel Manager Productie 

Bogdan Popescu Manager Fabrica 

Ecaterina Danila Contabil Sef 
 

Serban Nicusor, Fondator si Administrator, a absolvit Facultatea de 

Agricultura din Bucuresti, obtinand licenta in Agricultura. Dl. Serban si-a inceput 

activitatea ca Administrator de Ferma la Statiunea Didactica si Experimentala 

Belciugatele, unde a lucrat timp de 8 ani, inainte de a infiinta ferma care acum furnizeaza 

materia prima fabricii Laptaria cu Caimac. In prezent, este responsabil de activitatea 

fermelor vegetale si animale din cadrul companiei. Totodata, este presedinte al 

cooperativei agricole locale Romlacta si presedinte al Clubului Fermierilor Romani 

pentru Agricultura Performanta (cea mai mare cooperativa independenta a fermierilor 

din Romania). 

Adrian Cocan, Director General, a absolvit Scoala Nationala de Studii Politice 

si Administrative Bucuresti, fiind licentiat in Stiintele Comunicarii. Si-a inceput cariera 

din postura de Account Manager la Foote Cone & Belding. Intre 2007 si 2010 a lucrat ca 

Account Director la Brandine, inainte de a prelua postul de Marketing Manager in cadrul 

BGS Grup in anul 2011. In 2014 s-a alaturat echipei din cadrul fermei Agroserv Mariuta. 

In prezent este responsabil de activitatea generala a fabricii de lactate si de evolutia marcii 

Laptaria cu Caimac.  

Madalina Cocan, Manager Marketing, a absolvit Academia de Studii 

Economice Bucuresti, obtinand licenta in Marketing. Ulterior a urmat studiile de 

masterat in Marketing la Oxford Brookes University din Oxford, UK. Dna Cocan si-a 

inceput activitatea la JTI Romania ca Brand Equity Associate. Intre 2011 si 2014 a facut 

parte din echipa PURATOS PROD Romania, initial in calitate de Product Manager in 

departamentul de Marketing al companiei, si ulterior ca Marketing Manager pe Romania. 

In 2017 s-a alaturat echipei Agroserv Mariuta. In prezent este responsabila de strategia 

de marketing a companiei si de pozitionarea in piata a marcii Laptaria cu Caimac.  

Gabriel Marin, Manager Productie, a absolvit Universitatea Bioterra din 

Bucuresti, fiind licentiat in Controlul si Expertiza Produselor Alimentare. Ulterior a 

urmat Masteratul in Inspectie, expertiza si legislatie in siguranta alimentelor protectia 

mediului si protectia consumatorului la Universitatea Bioterra. Dl. Marin are o experienta 

de aproape 10 ani in industria alimentara, dupa ce a lucrat intre 2005 si 2018 ca inginer 

tehnolog la si Ecolact SRL si EcoFerm SRL. 

Bogdan Popescu, Manager Fabrica, a fost absolvit Universitatea Politehnica 

din Bucuresti, obtinand licenta in Automatica si Calculatoare. Are o experienta de peste 

10 ani in recunoasterea si definirea necesitatilor tehnologice si formularea de solutii 

alternative pentru facilitati de productie din industria alimentara, la companii precum 
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MP Paste Baneasa, Good Mills si Danone Romania.  

Ecaterina Danila, Contabil Sef, a absolvit Universitatea Romana de Stiinte si 

Arte “Gheorghe Cristea” din Bucuresti, Facultatea de Finante-Banci. Are peste 20 de ani 

de experienta in contabilitatea companiilor de productie, ocupand de-a lungul timpului 

pozitii importante la diferite companii din industria alimentara.  

  La momentul redactarii acestui raport doua posturi cheie sunt vacante: manager 

financiar si manager de calitate. Procesele de recrutare sunt in desfasurare.  

Consiliul de Administratie 

Conform prevederilor Actului Constitutiv, societatea este administrata de dl. Serban 

Nicusor, avand un mandat de 4 ani, ce expira la 01.09.2024. Strategia actionarilor pentru 

viitorul apropriat presupune creearea unui consiliu de administratie compus din 3 

membri, cu potentialul cresterii numarului de membri pe masura dezvoltarii companiei.             

Organigrama  
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d. Evaluarea activitatii de vanzari 
 
Modelul de business al Societatii a cunoscut o schimbare semnificativa in anul 

2018, cand a fost inaugurata fabrica de procesare a laptelui – noua linie de business 

ajutand la obtinerea cifrei de afaceri din produse cu valoare adaugata mare. Pana la 

momentul respectiv, activitatea companiei consta in vanzarea produselor fermelor de 

camp si de vaci catre marii producatori si procesatori din tara. Aceasta schimbare a 

modelului de business se reflecta si in portofoliul de clienti al companiei, dat fiind ca 

odata cu lansarea brandului Laptaria cu Caimac, numarul de clienti a inregistrat o 

crestere considerabila, si e de asteptat ca trendul sa continue in anii urmatori. Conform 

graficului de mai jos, numarul de clienti s-a dublat anual, de la 40 clienti in 2017 la 83 in 

2018, 178 clienti in 2019 si nu in ultimul rand 349 in 2020.  

 

Odata cu lansarea brandului Laptaria cu Caimac, managementul companiei s-a 

axat pe vanzarea produselor lactate (finite) in lanturile internationale de magazine (IKA) 

astfel ca in anul 2020 compania numara 9 astfel de clienti din care 6 chiar prezenti in top 

10 clienti dupa total vanzari. 

Totodata, magazinele traditionale (TT) au reprezentat un motor de crestere 

important pentru companie pe termen lung, trendul mentinandu-se in anul 2020 si 

inclusiv ca strategie pentru urmatorii ani data fiind expansiunea nationala a brandului 

Laptaria cu Caimac.  

In categoria B2B sunt inregistrate vanzarile produselor brute provenite din linia 

de business agricol respectiv de la ferma de camp (cereale) si de vaci (lapte crud in 

special). Fiind lansat in jumatatea anului 2018, brandul Laptaria cu Caimac nu beneficia 

la inceput de expunerea necesara astfel  incat sa genereze suficiente volume pentru a 

procesa intreaga cantitate de lapte crud produs in ferma proprie. Pe masura ce volumele 

isi vor continua trendul ascendent, laptele produs in ferma de vaci va fi folosit exclusiv 

pentru productia interna.  Ferma zootehnica va deservi in continuare atat fabrica proprie 

a companiei, cat si alti clienti locali.  
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Principalul client al companiei in 2019 – client al fermei vegetale – a fost grupul 

Agricover, cel mai mare distribuitor local de inputuri agricole si trader de cereale, care 

contribuia la 37% din cifra de afaceri. De altfel, in anul 2019, top 10 clienti era dominat 

de companii ce compuneau cifra de afaceri destinata segmentului de business agricol, in 

proportie de peste 60% din total cifra de afaceri. In anul 2020, odata cu expansiunea 

brandului Laptaria cu caimac, cei 6 clienti IKA prezenti in top 10 contribuie cu aproape 

58% la vanzarile totale ale companiei, restul provenind in continuare din vanzarea 

produselor fermei vegetale si zootehnice. 

Pe segmentul de produse marca Laptaria cu Caimac, in top 10 clienti in 2019 se 

regaseau lanturile internationale de magazine Mega Image, Auchan si Carrefour. In anul 

2020, acestor clienti li s-au alaturat si Kaufland, Cora si Selgros, asigurand asadar o 

distributie variata si acoperire nationala din ce in ce mai eficienta. 

 

In anul 2019 s-a observat un grad de concentrare ridicat al portofoliului de clienti, 

avand in vedere ca primii 10 reprezinta peste 90% din cifra de afaceri a companiei. In anul 

2020, urmare a cresterii vanzarilor de produse lactate in marile lanturi de magazine, 

extinderea retelei de TT si lansarea de noi produse unice pentru piata specifica, gradul de 

concentrare al portofoliului de clienti este de putin peste 75%. 
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e. Evaluarea activitatii de aprovizionare 
 

Societatea are o baza de peste 900 de furnizori activi in anul 2020, in crestere cu 

50% fata de anul precedent. Numarul total de furnizori al companiei a cunoscut o 

extindere atat de agresiva urmare a expansiunii inregistrate in linia de business procesare 

lactate (cresterea lunara a capacitatii de productie, extinderea numarului de itemuri, 

extinderea retelei de logistica si distributie, adaptarea la noile provocari aduse de 

pandemia de COVID-19 in anul 2020). 

    

Daca la nivelul anului 2019, cel mai mare furnizor al companiei era Agricover (in 

acelasi timp si cel mai important client), cu o pondere de 16% in costul bunurilor vandute, 

odata cu extinderea  business-ului de procesare lactate se cunosc modificari semnificative 

in topul furnizorilor companiei. In acest context, in anul 2020 cel mai important furnizor 

este CATALONIE GLAS VERPAKKINGEN BV ce aprovizioneaza compania cu ambalaje 

de sticla de cea mai buna calitate. De altfel, 40% din furnizorii anului 2020 prezenti in 

top 10 sunt destinati fabricii de procesare lactate, comparativ cu anul 2019 cand 8 din 10 

furnizori din top 10 aprovizionau business-ul de baza, agricol. 

Gradul de independenta comerciala s-a consolidat in anul 2020 fata de 2019, top 

10 furnizori reprezentand putin peste 42% din total achizitii, fata de 60% in anul 

precedent.  

Cei mai importanti furnizori ai companiei, raportat la costul bunurilor vandute in 

2020 sunt urmatorii: 

• CATALONIE GLAS VERPAKKINGEN BV – furnizor ambalaje de sticla 
pentru fabrica de procesare lactate 

• FRANCESCO ARPAIA SRL – furnizor ambalaje de sticla pentru fabrica de 
procesare lactate 

• NOACK ROMANIA SRL – furnizor de consumabile atat pentru ferma cat si 
pentru fabrica  

• TRAMAR IMPEX SRL – furnizor de servicii de logistica pentru produse 
lactate 

• AGRIGEL S.R.L. – furnizor de sroturi oleaginoase destinate hranei 
animalelor 

• SELS AGRO SRL  – furnizor de produse specifice destinate fermei agricole 
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• ARENDA – plata arentei pentru terenurile lucrate de companie 

• AGRO EXEL SRL – furnizor de ingrasaminte si seminte destinate fermei 
agricole 

• AGRICOVER S.A. – furnizor de inputuri ferma vegetala (pesticide, 
ingrasaminte, motorina etc) 

• MEDICOM S.R.L. – furnizor de medicamente, suplimente si alte 
consumabile specifice veterinare pentru ferma zootehnica. 

 

 

Cap 2. Evaluarea activitatii principalelor linii de business  

Activitatea Agroserv Mariuta este impartita in trei linii de business: activitatea 

fermei vegetale, activitatea fermei zootehnice si activitatea de procesare lapte (Laptaria 

cu Caimac). Desi ferma vegetala si cea zootehnica sunt activitatile traditionale pentru 

pentru companie, in 2020 activitatea de procesare lapte a devenit linia principala de 

business.  

Cifra de afaceri inregistrata in anul 2020 a fost de 48,7 milioane RON, la care 

activitatea fermei vegetale a contribuit cu 14%, activitatea zootehnica cu 16% si activitatea 

de procesare lactate cu 70%. 

  

a. Ferma vegetala – cultura mare 

In anul 2020 compania a administrat exclusiv 2.800 de hectare (din care 800 ha 

in proprietate) si a avut o structura a culturilor compusa din rapita, grau, lucerna si 

porumb, cea mai mare pondere avand-o cultura de porumb (37%) si apoi cea de grau 

(32%). La acestea se adaga terenurile lucrate in baza contractelor de prestari servicii.  

Anul 2020 a fost marcat de o seceta extrema, care a fost una dintre cele mai grave 

din ultimii 50 de ani, dupa cum spun asociatiile de profil si intaresc si autorităţile, cu 

impact direct şi semnificativ în PIB-ul României. Cea mai afectata cultura a fost cea de 

grau, la care impactul asupra productiei a fost de peste 70%. Impactul a fost dimininuat 
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de sprijinul guvernamental acordat si de masurile interne luate din timp (de ex. s-au 

diminuat lucrari agricole, tratamente, parteneriate cu furnizori strategici pentru a putea 

folosi inputurile anului 2020 si in 2021 si astfel a diminua impactul in cash flow) si asftel 

pierderea agricola la productia de grau au fost diminuat la 50%. Productia de porumb a 

fost mai putin afectata din doua motive: seceta s-a mai diminuat pe parcurusul anului iar 

compania are infiintate sisteme de irigatii pentru aproximativ 20% din suprafata cultivata 

cu porumb.  

Per total, rezultatul financiar al fermei vegetale-cultura mare a fost semnificativ 

afectat, si din cauza faptului ca productia de grau este cea care este vanduta de obicei catre 

terte parti, in proportie de peste 90%, astfel ca cifra de afaceri a avut de suferit, cu impact 

si asupra situatiei financiare generale a companiei.  

Conditiile meteorologice neprielnice reprezinta un risc putin controlabil pentru 

activitatea fermei vegetale, insa este important de mentionat ca seceta anului 2020 a fost 

un fenomen extrem de rar din perspectiva istorica. Ca masuri de diminuare a acestui risc, 

conducerea Societatii desfasoara o administrare profesionista si la zi din punct de vedere 

tehnologic a fermei vegetale si are in vedere extinderea sistemului de irigatii performant 

care sa deserveasca o parte din terenul agricol cultivat. Pana in prezent, compania a 

implementat sisteme de irigatii pe terenurile in proprietate aflate la o distanta relativ mica 

fata de sursele de apa. De asemenea, pe masura ce activitatea fabricii de lactate se 

dezvolta, ferma vegetala se va diminua ca procent din cifra de afaceri totala, astfel ca 

eventuala materializare a acestui risc in anii urmatori va avea efecte mult mai reduse 

asupra situatiei financiare generale a companiei.   

b. Ferma zootehnica 

Desi seceta pedologica a impactat inclusiv zootehnia, Agroserv Mariuta a reusit sa 

pastreze un echilibru si sa asigure din productia proprie furajele pentru nutritia vacilor 

de lapte. S-a evitat astfel impactul asupra activitatii fermei zootehnice care ar fi putut 

aparea din doua directii: cresterea costurilor cu materiile prime (din cauza productiei 

semnificativ diminuate in tot bazinul Marii Negre) si siguranta aprovizionarii (fiind 

cunoscut faptul ca multe ferme si-au diminuat activitatea pe fondul lipsei furajelor la un 

pret obisnuit).  

In aceste conditii, anul 2020 a dovedit ca modelul integrat de business al 

companiei reprezinta un element important care asigura stabilitate si rezilienta, oferind 

conducerii flexibilitatea de a putea sa continue planurile ambitioase de dezvoltare, chiar 

si in conditii externe mai putin favorabile.  

In 2020 numarul animalelor din ferma s-a pastrat in jurul cifrei de 2.600 cu 

diferente de la luna la luna datorate numarului de fatari, vanzari de junici si taurasi si 

reforme (vaci scoase din productie). Zilnic sunt mulse aproximativ 1.000 de vaci a caror 

medie de productie a crescut cu 16% in 2020 vs. 2019 ajungand la o medie zilnica de peste 

37.000 litri. Din laptele produs, circa 55% a fost folosit in productia proprie in fabrica 

Laptaria cu Caimac, restul fiind vandut catre un numar de clienti, procesatori medii si 

mari din Romania.  
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c.  Procesarea laptelui (Laptaria cu Caimac)  

Portofoliu de produse  

In prezent, Laptaria cu Caimac produce urmatoarele categorii de lactate 100% 

naturale: 

• Lapte integral nestandardizat (3,8%-4,1% grasime), ambalat la sticla de 1l – produs unic 
in România, Laptaria cu caimac fiind una din putinele marci de lapte ce ofera lapte 
nestandardizat din România; 

• Iaurt (5 % grasime), 300 grame, ambalat la borcan; 

• Iaurt mic (2.7% grasime), 200 g, ambalat la borcan; 

• Iaurt cu sare (3.5% grasime), 190 g, ambalat la borcan – produs unic in piata;  

• Iaurt de 10 ( 10% grasime), 190 g, ambalat la borcan;  

• Lapte batut (2% grasime), lapte gros (1.9% grasime) si sana (3% grasime), ambalate la 
sticle de 460 ml;  

• Smantana proaspta de 35 % grasime pt gatit sau frisca – sticla 500 ml; 

• Smantana dolofana de 35% grasime (putin fermentata) – borcan de 200 g; 

• Lapte condensat indulcit (aprox. 9-10% grasime, 15% zahar) - sticla de 500 ml;  

• Cas zvântat (foarte putin sarat) – cutie de carton continand 2 bucati vidate, 225 grame; 

• Branzeturi maturate - Miez de branza 

• Ciocolata-n lapte – sticla, 240 ml, unicul produs din retail care contine ciocolata 
adevarata, belgiana de origine unica. 

• Branza proaspata – vanzare vrac 

Toate produsele brandului (cu exceptia branzeturilor), sunt ambalate in sticla.  

Dintre produsele de mai sus in 2020 s-au adaugat Ciocolata-n lapte, Iaurtul de 10, 

Branza proaspata, Miezul de branza si Iaurtul cu sare. Acestea au reprezentat circa 3.35% 

din vanzarile anului 2020. 

Toate produsele lansate respecta filosofia si valorile brandului: nu contin aditivi si 

orice adaosuri inutile, sunt din lapte proaspat adus zilnic sau de mai multe ori pe zi din 

ferma de vis a vis de fabrica si sunt procesate minimal.  

Produsele Laptaria cu Caimac sunt mereu facute din lapte proaspat si se 

diferentiaza in piata prin ambalaj, marca si nivelul de calitate. Fiecare produs iese din 
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tiparele categoriei ridicand astfel stacheta in industrie. De exemplu: laptele Laptaria cu 

Caimac este primul produs nestandardizat din piata, iaurtul cu sare este un produs unic 

in piata, ciocolata-n lapte este singurul produs din piata de retail care continue ciocolata 

adevarata si nu pudra de cacao sau premixuri cu aroma de ciocolata, branzeturile au retete 

unice si sunt maturate in camere dedicate folosind proceduri de maturare directionata.  

In mai 2020 Laptele de la vaca si Iaurtul natural, primele produse puse in piata de 

Laptaria cu Caimac au fost evaluate de Taste Institut - un concurs internațional destinat 

evaluarii gustului produselor alimentare. Juriul este format din specialiști ai industriei, 

bucatari ai unor restaurante celebre cu stele Michelin, dar și bucatari ai familiilor regale. 

Concursul ofera titlul “Superior Taste Award” alaturi de un maxim de 3 stele pentru cele 

mai gustoase produse. Laptele de la vaca a primit 1 stea si Iaurtul natural a primit 2 stele. 

 

 

Cele mai importante evolutii in categoriile de produse sunt reprezentate de 

cresterea vanzarilor de branzeturi de 232% ori datorita introducerii Branzei de vaci, 

cresterea vanzarilor de lapte si deserturi de 202% datorita lansarilor de produse noi si 

cresterea segmentului smantana cu 154% datorita listarii produselor in mai multe 

magazine. 
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Portofoliu de clienti   

Inca de la lansare produsele Laptaria cu Caimac se gasesc atat in marile lanturi de 

magazine cat si in magazine traditionale, independente. Primul client al Laptariei a fost 

Mega Image urmat imediat de Bacania Real Foods, ambii fiind in continuare clienti 

importanti ai companiei.   

La final de 2019 produsele Laptariei se gaseau in 833 de magazine ale marilor 

retaileri si 181 de magazine in categoria magazinelor indepentente (traditional trade), 

inclusiv HoReCa. La final de 2020, brandul Laptaria cu Caimac era prezent in 2.015 

magazine ale marilor retele si 320 de magazine din categoria magazinelor independente, 

crescand astfel distributia numerica de peste 2.3 ori. Cea mai importanta crestere vine in 

contextul extinderii in toata reteaua Mega Image, inlcusiv Shop & Go, dar mai ales 

datorita listarii nationale in reteaua Profi. 

 

    Sursa informatii total piata: estimari management 

Pe baza estimarilor echipei de management, gradul de penetrare a pietei a crescut 

de la 26% in 2019 la 53% in 2020. Din 2020, compania a inceput colaborarea cu reteaua 
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de benzinarii OMV Petrom intr-un numar limitat de statii, dar cu perspective solide 

pentru extindere in 2021.  

In primavara au inceput livrarile directe catre magazinele independente din 

Timisoara si apoi in vara compania s-a extins extins la Pitesti si Brasov.  

Din totalul vanzarilor in 2020, 94% reprezinta vanzarile catre marile lanturi de 

magazine (IKA). Este important de mentionat ca nici un client IKA nu are o pondere mai 

mare de 50% din vanzarile Laptaria cu Caimac.  

Indicatori de performanta privind productia 

• Capacitate totala productie: 73.000 litri de lapte crud pe zi (in prezent se situeaza 
la 30-40% din capacitatea totala). Conform graficului de mai jos, cantitatea de 
lapte procesat in medie, a crescut de mai bine de 8 ori, de la 2.152 l/zi in 2018 
(luand in calcul perioada iunie – decembrie), la 19.034 l/zi in 2020, ca urmare a 
dezvoltarii brandului Laptaria cu Caimac. Numarul de produse vandute zilnic a 
inregistrat o crestere de aproape 10 ori, de la 2.422 itemuri in 2018 (luand in calcul 
perioada iunie – decembrie), la 25.267 de itemuri in 2020. Aceasta evolutie se 
datoreaza strategiei de crestere bazata pe diversificarea prin inovare a portofoliului 
de produse. 

 

• Costul de productie mediu (se raporteaza la litru de lapte crud): 

 

• Durata ciclului de productie: 24h pentru 90% din produse (pentru branzeturi 
poate ajunge si la 76 de zile;  

• Rata de pierdere in productie a avut o dinamica pozitiva in perioada de analiza:  
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• Volumul de produse / angajat a crescut de asemenea, de la 41,73 itemuri / ora in 
2018, la 58,4 itemuri/ora in 2020, ceea ce reprezinta o dinamica de +40%. 

 

 

Indicatori de performanta privind logistica:   

• Rata utilizarii spatiului de depozitare: 90% (media saptamanala); 

• Costurile de depozitare: nesemnificative – produsele stau intre 8 si 36 de ore in 
depozit; 

• Service level IKA: 96% in 2020, a scazut pe seama cresterii numarului de comenzi 
(nu exista posibilitatea de intarziere in categoria produselor proaspete, exista doar 
livrari incomplete din cauza termenelor de valabilitate scurte sau epuizarii 
stocurilor). Service level nu poate fi 100% deoarece compania lucreaza la comanda 
si pe baza unui istoric scurt, orice variatie neasteptata devenind “comanda 
nelivrata”.   
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• Pierderile logistice: 0,05%, printre cele mai bune din industria alimentara in UE;  

• Rotatia la raft: doar 6 zile in medie, fata de 11 zile media industriei;  

• Pierderile la raft: 
o In IKA sub 1%; 
o In comertul traditional sub 0.1%. 

 

 

Cap 3. Prezentarea rezultatelor financiare ale anului 2020 

Situatiile financiare individuale din 2019 si 2020 au fost auditate de catre 

compania PKF FINCONTA SRL (www.pkffinconta.ro) cu sediul pe Str. Jean Louis 

Calderon, nr. 38, Bucuresti Sector 2, Romania, J40/19832/1994, CUI 6383983, 

inregistrat in Registrul PublicElectronic cu nr. FA 32, prin reprezentat legal auditor 

certificat Florentina Susnea inregistrat in Registrul Public Electronic cu nr. AF 433. 

Contul de profit si pierdere 

RON 2018A 2019A 2020A 

Total Venituri, din care: 48.577.387 63.208.977 74,243,851  

Vanzari 35.907.167 40.228.382 48,717,929  

Crestere (%) 10% 12% 21% 

Venituri din variatia stocurilor 6.167.514 17.515.397 17,517,600  

Alte venituri 6.502.706 5.465.199 8,008,322  

Profitul brut 26.979.925 32.781.378 33,242,329  

Marja (%) 56% 52% 45% 

EBITDA 12.633.854 14.924.420 6,170,887  

Marja (%) 26% 24% 8% 

Profitul din exploatare 4.278.421 6.225.742 (3,466,510) 

Marja (%) 9% 10% -5% 

Profitul net 2.400.014 3.022.605 (6,159,611) 

Marja (%) 5% 5% -8% 
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       Nota: A=Auditat                                                        

Venituri 

Intre 2018 si 2019, vanzarile companiei au crescut cu 12%, pe seama vanzarilor 

produselor Laptaria cu Caimac (lansat in iunie 2018).  

Anul 2020 aduce, la randul sau, o crestere solida a vanzarilor, de 21%, contributia 

activitatii de procesare lapte fiind principalul motor al acestei cresteri.  

• Comparativ cu 2019, vanzarile fabricii de lactate au crescut cu 127%, pana 
la 34,2 milioane RON, pe seama maturizarii brandului Laptaria cu Caimac 
si a diversificarii gamei de produse, precum si a extinderii si consolidarii 
retelei de distributie.  

• Veniturile fermei de vaci prezinta o evolutie previzibila datorita utilizarii 
unei cantitati din ce in ce mai mare de lapte in productia proprie de articole 
lactate. Astfel, in 2020 aceste venituri au scazut cu circa 33%, pana la 7,6 
milioane RON. 

• Vanzarile fermei vegetale au inregistrat un soc in 2020, ca urmare a 
productiei extrem de mici cauzate de seceta extrema, care a afectat culturile, 
cu precadere cultura de grau – pricipalul produs vandut. Prin comparatie 
cu 2019, veniturile fermei vegetale au scazut cu 50%, pana la 6,9 milioane 
RON. 

Veniturile din variatia stocurilor reprezinta veniturile aferente productiei in curs 
de executie, care au crescut semnificativ odata cu inceputul activitatii fabricii, ca urmare 
a faptului ca Societatea isi procura din surse interne o buna parte din stocurile necesare 
productiei (cultura vegetala folosita pentru hranirea animalelor, animalele propriu-zise – 
reprezinta stocuri din punct de vedere contabil, precum si laptele utilizat pentru 
productie). Alte venituri reprezinta in special veniturile din subventii agricole, pe care 
Societatea le incaseaza ca urmare a activitatii agricole de origine vegetala. 

 
EBITDA 

Indicatorul EBITDA nu a fost auditat, reprezinta profitul inainte de plata dobanzii, 

impozitelor, deprecierii si amortizarii si a fost calculat ca suma intre Profitul din 

Exploatare si Ajustarile de valoare privind imobilizarile. 

Desi in perioada 2017-2019, EBITDA prezinta o dinamica sanatoasa, de +13% pe 

an, in 2020 rezultatul a fost impactat de urmatorii factori:  

• volumele scazute produse de ferma vegetala, pe fondul unui an agricol 
secetos; 

• activitatea fabricii de lactate, chiar daca a crescut masiv de la lansarea 
brandului Laptaria cu Caimac in vara anului 2018, nu este insa utilizata la 
capacitate maxima (30-40% din capacitate la ora actuala), si prin 
consecinta, nu ofera o marja de profitabilitate indeajuns de mare pentru a 
acoperi pierderile fermei vegetale din anul 2020;  

• cresterea cheltuielilor cu angajatii si colaboratorii terti pentru a dezvolta 
echipa operationala si de conducere precum si pentru pentru a pregati noile 
investitii avute in plan si cresterile viitoare asteptate. 
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Profitul din exploatare 

Profitul din exploatare este determinat ca diferenta intre EBITDA si cheltuielile cu 

deprecierea si amortizarea. In 2020, rezultatul din exploatare a scazut fata de 2019, 

datorita impactului pierderilor de venituri din activitatea de camp si unei usoare 

acumulari a valorii amortizarii echipamentelor si constructiei fabricii. De asemenea, 

cheltuielile pentru provizioane aferente concediilor angajatilor si deprecierea unor active 

circulante au influentat negativ profitul din exploatare (cu suma de circa 650.000 RON).  

 

Profitul Net 

In 2020, societatea a inregistrat o pierdere neta de circa 6,2 milioane RON, in 

special ca urmare a impactului operational adus de anul agricol secetos, in contextul in 

care activitatea fabricii nu a atins un nivel confortabil de maturitate. Perspectivele de 

crestere ale companiei, demararea investitiilor noi precum si un an agricol in parametrii 

obisnuiti sunt asteptate sa readuca profitul net pe trendul crescator inceput in 2019, o 

data cu startul activitatii fabricii Laptaria cu Caimac. 

 

Bilantul 

Active 
RON 2018A 2019A 2020A 
Active imobilizate 68.542.551 68.840.324 72,146,882  
Imobilizari corporale 62.992.218 60.395.202 56,425,963  
Imobilizari necorporale 37.441 270.582 146,072  
Alte imobilizari (inclusiv active 
biologice) 

5.512.892 8.174.540 15,574,847  

Active curente 29.353.624 40.912.868 55,271,290  
Stocuri 16.936.337 27.961.253 32,035,081  
Creante 11.584.058 9.582.959 9,774,087  
Casa si conturi la banci 815.651 3.259.178 12,184,513  
Cheltuieli in avans 17.578 109.478 1,277,609  
 
Nota: A=Auditat 

   

Active imobilizate 

 In 2020, valoarea activelor corporale, care contin si activele in curs de executie, 
este de circa 56,4 milioane RON, cu circa 4 milioane RON mai putin decat in 2019, ca 
urmare a amortizarii activelor detinute de companie. Valoarea celorlalte imobilizari, care 
constau, in principal, in activele biologice (animale) ale fermei de vaci, a crescut cu circa 
91%, pana la 15.6 milioane RON la final de 2020. Cresterea se datoreaza rulajului activelor 
biologice, respectiv a iesirii din gestiune a unor active mai vechi, depreciate si intrarea 
unora noi la valoarea de piata curenta.  
 
Stocuri 

Stocurile prezinta o crestere de 15% vs. 2019, o situatie normala avand in vedere 
volumele mult mai mari cu care s-a lucrat in 2020, comparativ cu activitatea anului 
trecut.  O crestere importanta vine si din stocurile de furaje care trebuie sa asigure hrana 
unui efectiv de animale mai numeric dar si mai productiv. 
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Creante  

Nivelul creantelor a ramas relativ constant in 2020, in contextul cresterii sustinute 
a cifrei de afaceri, semn ca societatea a reusit pastrarea unei politici favorabile de incasare 
a creantelor. 

Capital si rezerve 
RON 2018A 2019A 2020A 
Capitaluri proprii 35.480.520 34.055.464 26,784,600  
Capital subscris varsat 10.000 10.000 130,000  
Rezerve 11.496.849 14.519.493 14,519,493  
Rezultat reportat 11.115.400 6.939.293 9,316,798  
Rezultatul exercitiului 2.400.014 3.022.604 (6,159,611) 
        
Subventii pentru investitii 10.458.257 9.350.731 8,341,194  
Provizioane 0 213.342 636,726  

 
Nota: A=Auditat 

Capitaluri proprii 

In 2020 capitalurile proprii sunt afectate de rezultatul negativ al exercitiului 

financiar, ajungand astfel la o valoare de 26,8 milioane RON (cu 21% mai putin decat in 

2019.  

Subventiile pentru investitii constau in fondurile nerambursabile primite de la 

Uniunea Europeana pentru investiile realizate, in special constructia fabricii. Contabil, 

aceste subventii sunt reluate anual pe venituri pe perioada duratei de viata a investiilor 

realizate, ceea ce explica evolutia in scadere observata pe perioada analizata. 

Datorii 
  RON 2018A 2019A 2020A 
Datorii pe termen scurt 26.221.119 43.532.858 51,974,333  
Datorii purtatoare de dobanda 6.390.392 22.024.242 29,761,942  
Datorii comerciale 19.830.728 20.208.616 21,157,903  
Avansuri încasate în contul 
comenzilor 

0 1.300.000 1,054,488  

Datorii pe termen lung 36.194.536 32.164.870 48,659,239  
Datorii purtatoare de dobanda 36.194.536 32.164.870 48,659,239  
      
Nota: A=Auditat                                                                                         

 

Datorii comerciale - furnizori 

Tendita de crestere usoara a datoriilor comerciale observata in 2019 se mentine si 

in 2020, cand efectul achizitiilor mai mari in activitatea de procesare lactate a fost anulat 

partial de achizitiile mai mici de inputuri agricole au scazut. 

Datorii financiare 

Datoriile financiare ale Emitentului sunt reprezentate de:  
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• imprumuturi bancare pe termen scurt, pentru finantarea activitatii curente, in 
suma de circa 29,8 milioane RON la final de 2020; aceste imprumuturi sunt fie 
facilitati bancare sub forma de linie de credit, fie facilitati pe termen scurt 
oferite de furnizori agri pentru finantarea activitatii agricole si a fermei de vaci, 
in ambele variante scadenta fiind sub 12 luni, cu optiunea prelungirii sub 
aceleasi principii. Suma a crescut fata de anul precedent cu 34% datorita nevoii 
de a sustine activitatea in crestere acelerata a fabricii de procesare. 

• imprumuturi bancare pe termen lung (mai mare de 1 an), in suma de 48,7 
milioane RON reprezinta, in principal, creditele de investitii aferente 
constructiei fabricii si activelor conexe necesare dezvoltarii Societatii, precum 
si achizitii de teren arabil pentru securizarea sursei de hrana a vacilor. Dintre 
acestea, conform situatiei la decembrie 2020, imprumuturile care mai au 5 ani 
sau mai mult pana la scadenta (la momentul prezentului raport) reprezinta 27,1 
milioane lei iar restul pana la totalul de 48,7 milioane RON reprezinta 
imprumuturile care mai au mai putin de 5 ani pana la scadenta, aici 
reflectandu-se inclusiv emisiunea de obligatiuni in urma careia s-au atras 3 
milioane euro  cu scadenta in 2025.   

Per total, soldul datoriilor financiare a inregistrat o crestere de 45% pe parcursul 

anului 2020, in contextul cresterii acelearate realizata de societate care a presupus 

investitii atat in active corporale (finantate cu credite pe termen lung), in finantarea 

activitatii curente odata cu cresterea volumelor generate de brandul Laptaria cu Caimac, 

cat si asigurarea finantari unei investitii noi – o extensie a capacitatii de productie si un 

depozit logistic nou, investitie pentru care s-au atras fonduri prin emisiunea de 

obligatiuni din noiembrie 2020.  

RON 2018A 2019A 2020A 

Datorii financiare 42,584,927  54,189,112  78,421,180  

Casa si conturi la banci 815,651  3,259,178  12,184,513  

Datorii Financiare Nete 41,769,277  50,929,934  66,236,667  

Cheltuieli cu dobanzile (1,792,057) (3,113,699) (2,508,661) 

EBITDA  12,633,854  14,924,420  6,170,887  

Rata de acoperire a cheltuielilor cu 

dobanzile (EBITDA) 
7.0 x 4.8 x 2.5 x 

Datorie Financiara Neta / EBITDA 3.3 x 3.4 x 10.7 x 

Nota: A=Auditat                                                                            

La 31 decembrie 2020, datoriile financiare nete de lichiditati insumau circa 78.4 

milioane RON. Astfel, rata de acoperire a cheltuielilor cu dobanzile este de 2.5x iar gradul 

de indatorare calculat in referinta cu EBITDA se situeaza la 10.7x (raportat la activitatea 

din ultimele 12 luni, incluzand emisiunea de obligatiuni). Gradul de indatorare trebuie 

interpretat in contextul specific al anului 2020, respectiv un rezultat EBITDA influentat 

negativ de rezultatul activitatii fermei vegetale din cauza secetei si planurile de investitii 

pentru care s-au atras fonduri prin emisiunea de obligatiuni 
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Perspectivele de crestere ale companiei, demararea investitiilor noi precum si un 

an agricol in parametrii obisnuiti sunt asteptate sa aduca gradul de indatorare la niveluri 

normale incepand cu anul 2021. 

 

Cap 4. Elemente de perspectiva privind activitatea emitentului 

Principalele directii de dezvoltare pentru urmatorii ani vor fi: 

a) Continuarea cresterii brandului Laptaria cu Caimac pe plan national, 
prin consolidarea pozitiei si cresterea numarului de produse prezente la raft in 
fiecare magazin. Desi 2020 a adus o crestere semnificativa in numarul de magazine 
in care produsele Laptariei sunt prezente, acesta reprezinta doar 53% din total 
puncte de vanzare: inca exista retele de magazine in care nu este prezenta gama 
completa, aceasta fiind una din directiile de dezvoltare in viitor. De asemenea, se 
va deschide livrarea directa in alte zone din tara (ex: Iasi) si se va consolida 
prezenta in celelalte orase in care societatea are clienti ‘traditional-trade’ (ex: 
Constanta, Brasov). 

b) Diversificarea ofertei de produse sub marca Laptaria cu Caimac, in 
principal prin cresterea numarului de produse din categoria branzeturi precum si 
inceperea, in urma unei investitii care se are in vedere, a productiei de unt. Pe langa 
cele 2 tipuri de branzeturi lansate in 2020, la momentul redactarii acestui raport 
compania se pregateste pentru a testa piata cu un nou tip de branza  - editie 
limitata de Pasti. Pe langa branzeturi, Societatea are in dezvoltare alte produse noi 
ce vor ajunge pe rafturi incepand cu luna septembrie 2021. 

c) Investitia planificata a fi realizata cu fondurile atrase prin emisiunea de obligatiuni 
din noiembrie 2020, care presupune extinderea capacitatilor de productie 
si eficientizarea operatiunilor logistice interne.  Aceasta investitie va 
contribui atat la reducerea costurilor cu logistica si implicit la cresterea marjelor 
de profitabilitate, cat si la cresterea veniturilor, prin adaugarea unor produse noi 
in portofoliu si marirea capacitatilor de productie pe categorii actuale cu cerere 
accelerata.  
Constructia sectiei noi dedicate branzeturilor si untului este pe cale sa inceapa, in 
acest moment s-au definitivat contractele cu furnizorii de echipamente si lucrari si 
am primit autorizatia de constructie pentru a demara efectiv santierul. Anticipam 
ca pe final de 2021 – inceput de 2022 vom vedea primele produse din sectia noua.   

d) Economiile de scara estimate sa aiba loc odata cu cresterea vanzarilor 
si maturizarea investitiei in fabrica, aspecte care vor conduce la 
imbunatatirea semnificativa a profitabilitatii Societatii, avand in vedere modelul 
de business integrat: ferma vegetala-ferma animala-productie sub brand propriu. 
Pasi sunt semnificativi in directia aceasta, astfel in 2020 am procesat cu 133% mai 
mult lapte crud decat in  2019. 

e) Investitii noi intr-un sistem de recuperare, spalare si refolosire a 
sticlelor si borcanelor. Aceasta investitie va contribui atat la reducerea costului 
cu ambalajele si a dependentei de furnizori de ambalaje cat si la o cresterea a 
venitului deoarece se intetioneaza prestarea serviciilor de spalare ambalaje din 
sticla catre alti agenti economici. Mai mult, recuperarea si spalarea ambalajelor va 
aduce economii la taxele fondului de mediu si va aduce comania intr-o noua etapa 
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in ceea ce priveste  impactul asupra mediului.  Acest proiect va fi finantat din 
fonduri proprii si fonduri atrase prin piata de capital. 

f) Investitii noi intr-o statie de bio gaz. Aceasta investitie va inchide ciclul 
economic si va avea un impact major in diminuara amprentei de carbon. Societatea 
intentioneaza sa foloseasaca deseurile fermei de vaci pentru a produce energie si 
astfel sa acopere necesarul fermei si al fabricii fara a mai fi nevoie sa apeleze la 
energie din surse poluante. Proiectul se aliniaza cu directivele UE, in mod 
particular Pactului Verde European si va duce Societatea mai aproape de 
desideratul de a deveni neutra din punct de vedere al impactului asupra cliemei 
pana in 2030. Acest proiect este planuit sa fie implementat incepand cu anul 2023. 

 

Plan de afaceri 2021-2025 

RON 2020A 2021F 2022F 2023F 2024F 2025F 

Total Venituri, din 
care: 

74,243,851  86,300,000  99,120,530  114,357,222  124,753,192  135,191,928  

Vanzari 48,717,929  62,500,000  72,839,000  85,247,200  93,968,124  102,850,192  

Crestere (%) N/A 28% 17% 17% 10% 9% 

Variatia stocurilor 17,517,600  17,500,000  19,666,530  22,164,272  23,492,031  24,684,046  

Alte venituri 8,008,322  6,300,000  6,615,000  6,945,750  7,293,038  7,657,689  

Profitul brut 33,242,329  45,307,500  53,525,086  64,611,830  73,604,383  81,115,157  

Marja (%) 45% 53% 54% 57% 59% 60% 

EBITDA 6,170,887  15,271,356  20,193,451  28,114,318  34,594,412  39,731,082  

Marja (%) 8% 18% 20% 25% 28% 29% 

Profitul din 
exploatare 

(3,466,510) 6,896,761  11,324,660  19,066,209  26,084,283  31,373,881  

Marja (%) -5% 8% 11% 17% 21% 23% 

Profitul net (6,159,611) 3,004,218  7,771,455  15,312,868  18,877,672  23,429,543  

Marja (%) -8% 3% 8% 13% 15% 17% 

 
Nota: A=auditat, F=previzionat                                                                                       

Desi echipa manageriala a Societatii are in vedere si alte planuri de dezvoltare, atat 

pe plan intern cat si extern (fructificarea oportunitatilor de pe pietele internationale prin 

export), planul de afaceri a fost construit intr-o abordare conservatoare, fiind luate in 

calcul doar elementele iminente si asupra carora exista o vizibilitate sporita. 

In aceste conditii, veniturile sunt estimate sa creasca intr-un ritm accelerat in 

urmatorii cinci ani, atingand 135,2 milioane RON in 2025F (o dinamica anuala medie de 

+14% intre 2020A si 2025F), din care peste 100 milioane RON reprezinta cifra de afaceri 

(care este estimata sa creasca cu circa 17% anual). Aceasta crestere a veniturilor este 

sustinuta in principal de linia de business de productie a produselor lactate, ferma 

vegetala fiind asteptata sa genereze venituri relativ constante, in timp ce ferma de animale 

va inregistra o scadere a vanzarilor deoarece laptele crud nu se va mai vinde catre terti ci 

va fi preluat integral de fabrica.  

EBITDA este estimata sa atinga valoarea de 39.7 milioane RON in 2025, fiind 

anticipata si o prognoza de imbunatatire semnificativa a marjei de profitabilitate la 29.4% 

in 2025, in principal pe baza economiilor de scara care vor avea loc odata cu cresterea 

veniturilor si maturizarea investiilor. 

Rezultatul Net este prognozat sa ajunga la 23.4 milioane RON in 2025F, cu o marja 

de 17%.  
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Cap 5. Evaluarea activitatii emitentului privind managementul 

riscului 

Gestionarea riscurilor este un element important al strategiei, iar atentia 

managementului este concentrata pe identificarea riscurilor si incertitudinilor emergente 

pentru a realiza eficient managementul evenimentelor de risc. Principalele riscuri care ar 

putea avea un impact negativ asupra performantei, situatiei financiare si planurilor de 

dezvoltare sunt prezentate mai jos. 

Performanta poate fi afectata de riscuri si incertitudini suplimentare, altele decat 

cele enumerate mai jos, si unele riscuri inca necunoscute care pot aparea in viitor. 

Este posibil sa nu se poata previziona cu exactitate veniturile si cheltuielile  
Veniturile si rezultatele operationale sunt dificil de prognozat, deoarece depind, in 

general, atat de cererea si mixul de produse finite pe care clientii le vor cumpara, cat si de 

recolta si cererea pentru produsele din activitatea agricola a Societatii, toate fiind incerte. 

Compania planifica nivelurile de cheltuieli si planurile de investitii in functie de veniturile 

si marjele brute bugetate. Daca presupunerile Societatii se dovedesc a fi gresite, s-ar putea 

sa cheltuiasca mai mult decat a fost anticipat sau sa genereze venituri mai mici decat cele 

anticipate, ceea ce ar putea avea un impact negativ asupra activitatii si a rezultatelor 

operationale. 

Riscul asociat cu conditiile meteorologice in contextul activitatii agricole  
O parte din veniturile generate de Societate provin din activitatea agricola, atat 

direct cat si indirect (prin materia prima utilizata pentru activitatea de productie). Astfel 

ca exista riscul ca din cauza unor conditiile meteorologice mai putin prielnice anul agricol 

sa fie afectat si prin urmare si rezultatele operationale si financiare sa fie afectate in mod 

negativ. Ca masuri de diminuare a acestui risc, conducerea Societatii desfasoara o 

administrare profesionista a fermei vegetale, inclusiv prin asigurarea culturilor, si are in 

vedere extinderea sistemului de irigatii performant care sa deserveasca o parte din terenul 

agricol cultivat. 

Riscul asociat cu costurile cu energia 
Una dintre categoriile principale de costuri operationale, atat pentru ferma de 

animale cat si pentru fabrica de lactate, este reprezentata de costurile cu energia electrica 

si gazele naturale. Astfel ca, este posibil ca o crestere a preturilor energiei determinata de 

factori externi Societatii, sa afecteze negativ activitatea operationala a companiei, precum 

si rezultatele financiare generate de aceasta. Ca o potentiala masura de diminuare a acesui 

risc, echipa manageriala are in vedere o investitie in constructia unei statii de biogaz, care 

va asigura intern o mare parte din necesarul de energie, scazand astfel dependenta de 

sursele externe. 

Riscul asociat cu activitatea logistica intr-o societate cu crestere sustinuta 
Estimarea cat mai corecta a cererii nu este intotdeauna facila si estimare gresita ar 

putea duce la o capacitate excesiva sau insuficienta de procesare logistica ceea ce ar 

genera o crestere a costurilor. Pe masura ce Societatea continua sa isi extinda capacitatea 

logistica, retelele logistice devin din ce in ce mai complexe si operarea lor devine mai 

http://www.laptariacucaimac.ro/


Agroserv Mariuța SA 
Ferma Zootehnica  
Dragoești 927100, Ialomița 
www.laptariacucaimac.ro 
 

dificila.  Ne bazam pe capacitatea de transport interna cat si pe un numar limitat de 

companii de transport pentru a livra produsele catre clienti. Este posibil ca termenii 

negociati cu aceste companii sau configuratia pietei de transport sa se schimbe ceea ce ar 

putea avea un impact negativ asupra rezultatelor operationale ale companiei. Astfel, nu 

exista nicio asigurare ca Societatea va putea administra activitatea logistica in parametrii 

de eficienta estimati, ceea ce ar putea avea un efect negativ asupra rezultatelor financiare 

si operationale ale companiei. 

Riscul asociat cu persoanele cheie 
Activand intr-o industrie specializata aflata in plina expansiune si care necesita, 

printre altele, cunostiinte tehnice avansate, recrutarea si pastrarea personalului din 

conducere si a angajatilor calificati este provocator. Prin urmare, exista posibilitatea ca, 

in viitor, compania sa nu isi poata pastra directorii executivi ori personalul cheie implicat 

in activitatile companiei ori sa nu poata atrage alti membrii calificati in echipa de 

conducere sau persoane cheie, ceea ce ar afecta pozitia de piata precum si dezvoltarea sa 

viitoare. Astfel, atat pierderea membrilor din conducere, cat si a angajatilor cheie ar putea 

avea un efect negativ semnificativ asupra activitatii, pozitiei financiare si rezultatelor 

operationale ale companiei. Ca o modalitate de reducere a acestui risc, Societatea isi 

popune ca in anii urmatori sa impelementeze campanii de comunicare pentru dezvoltarea 

brandului de angajator precum si o politica de dezvoltare continua a anagajatilor (cursuri, 

instruiri, promovari interne etc.), astfel incat calitatea totala a echipei si motivatia sa 

creasca. Mai mult, compania lucreaza la o politica de remunerare care sa includa 

stimulente pentru top management si pentru angajatii loiali.  

Riscul economic si politic 
Activitatea si veniturile societatii pot fi afectate de conditiile generale ale mediului 

economic din Romania, iar o incetinire sau recesiune economica ar putea avea efecte 

negative asupra profitabilitatii si a operatiunilor. Astfel de conditii macroeconomice 

nefavorabile ar putea duce la o crestere a ratei somajului, reducerea consumului si a 

puterii de cumparare, ceea ce ar putea afecta cererea pentru produsele comercializate. 

Riscul fiscal, legislativ si riscul legat de reglementari 
Afacerile de zi cu zi, precum si planurile de dezvoltare ale companiei pot fi afectate 

de eventuale modificari legislative. Acest lucru ar putea incetini expansiunea, avand 

efecte asupra planului de afaceri pentru urmatorii ani precum si asupra rezultatelor 

operationale. 

Riscul legislativ cu privire la mediu si/sau ambalaje 
Societatea este la curent si respecta prevederile legislative cu privire la mediu si 

ambalaje, insa o eventuala modificare a acestor prevederi poate afecta activitatea 

operatioanala a companiei, atat pe linia de afaceri a fermei de animale cat si pe cea a 

productiei si comercializarii de produse lactate. Ca parte a masurilor menite sa diminueze 

acest risc, ne propunem dezvoltarea unei unitati de spalare a ambalajelor din sticla, in 

scopul reutilizarii si reintroducerii acestora in circuitul comercial. De asemenea, planurile 

de viitor includ constructia unei statii de biogaz care functioneaza pe baza deseurilor 

fermei de animale, ceea ce ar reduce semnificativ riscul de mediu asociat cu aceasta 

activitate. 
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De asemenea, in ceea ce priveste riscul legislativ cu impact asupra proiectului de 

investitie in recuperarea si refolosirea ambalajelor de sticla puse in piata, este de 

mentionat ca investitia se incadreaza in liniile directoare trasate prin directivele europene 

de mediu si de minimizare a deseurilor, in special a celor recuperabile. Riscul impactului 

modificarilor legislatiei de mediu (actuala HG 621/2005) sunt minore, in virtutea 

proiectelor legislative potentiale asupra carora exista un orizont vizibil de timp. In acest 

context, singurul risc previzibil la momentul actual, in conditiile prevederilor legislative 

in consultare si asupra carora se deruleaza dezbateri publice, este schimbarea formei 

finale a legislatiei aplicabile si astfel nerecuperarea cantitatii estimate a ambalajelor 

proprii puse in piata datoria optiunii consumatorilor de a returna ambalajele de sticla 

catre retaileri spre reciclare in locul producatorilor spre refolosire. Riscul poate fi insa 

minimizat prin campanii de informare si educare a consumatorilor in ceea ce priveste 

importanta reutilizarii ambalajelor de sticla recuperabile in detrimentul reciclarii, 

varianta ce reprezinta un proces mai indelungat si consumator de resurse (spargerea si 

topirea sticlei, returnarea sticlei).  

Riscul reputational 
Este un risc inerent activitatii companiei, reputatia fiind deosebit de importanta in 

industria comertului cu produse alimentare, cu atat mai mult avand in vedere segmentul 

de piata nisat pe produse de o calitate superioara abordat de Societate. Astfel ca, 

capacitatea Societatii de a pastra si acapara cota de piata se afla in stransa legatura cu 

mentinerea unei reputatii solide care sa ii permita impunerea produselor pe pietele tinta. 

Pentru diminuarea acestui risc compania este in proces de certificare calitativa a 

produselor conform standardelor IFS si BRC, auditul final planificat initial in noiembrie 

2020. Din cauza pandemiei si restrictiilor internationale de circulatie, auditul se 

desfasoara in fapt la inceput de 2021. La momentul redactarii raportului auditul BRC nu 

s-a desfasurat inca.  

Riscul de piata  
Desi piata lactatelor inregistreaza un trend de crestere atat la nivel global, cat si la 

nivelul pietei de desfacere locale, exista riscul incetinarii sau chiar inversarii acestui trend, 

lucru care ar putea afecta negativ activitatea si rezultatele operationale ale Societatii. 

Compania isi propune reducerea acestui risc prin diversificarea gamei de produse 

comercializate, fiind deja activ in mai multe subcategorii (lactate proaspete, deserturi, 

branzeturi) si avand in plan introducerea mai multor produse din categoria branzeturi 

precum si inceperea intr-o categorie noua cu crestere solida, untul. 

Riscul asociat mediului concurential 
Piata lactatelor este una foarte competitiva, caracterizata prin prezenta atat a 

jucatorilor strategici regionali (de tipul Lactalis sau FrieslandCampina) cat si a jucatorilor 

locali independenti (de tipul Laptaria cu Caimac). Unii dintre concurenții actuali si 

potentiali ai Societatii pot avea mai multa experienta, un brand mai cunoscut, o baza mai 

mare de clienti sau resurse financiare, tehnice sau de marketing mai consistente decat 

Societatea. Concurenta crescuta si actiunile neprevazute ale concurentilor, inclusiv prin 

politicile agresive de preturi, ar putea conduce la o presiune negativa asupra preturilor 

produselor Laptaria cu Caimac sau la o scadere a cotei de piata a Societatii, aspecte care 

ar putea avea un impact negativ semnificativ asupra activitatilor si perspectivelor 

Societatii, afectand potentialul sau de crestere, rezultatele activitatii si situatia sa 
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financiara. O varianta de reducere a acestui risc este insasi strategia de dezvoltare 

prodsuse: compania nu produce itemuri similare cu cele ale competitive ci incercam ca 

fiecare produs sa fie unic,usor de diferentia si greu de copiat mai ales de catre jucatorii 

multinationali caractrizari de un grad mai mare de inflexibilitate si o viteza de reactie mai 

mica.  

Riscul asociat relatiei cu clientii de retail mari 
Unul dintre principalele canale de vanzare pentru activitatea fabricii de produse 

lactate este reprezentat de marile lanturi de magazine de retail (precum Carrefour sau 

Mega Image). O eventuala schimbare a conditiilor contractuale sau a cerintelor acestor 

clienti ar putea afecta activitatea operationala, precum si rezultatele si pozitia financiara  

a Societatii. Activitatea diversificata a firmei (ferma vegetala, ferma agricola si productie) 

si  planurile echipei manageriale de a diversifica atat canalele de vanzare (lanturi de retail, 

comert traditional si pe viitor, export) precum si clientii de retail mari, contribuie la 

diminuarea acestui risc. 

Riscul asociat cu dezvoltarea pe piete din strainatate 

In prezent, activitatea companiei este realizata pe piata locala insa planurile de 

viitor presupun si inceperea activitatii de export, aspect care poate presupune diferite 

riscuri legate de diferentele legislative, culturale sau privind mediul de afaceri si 

concurenta specifice fiecarei piete de desfacere abordate. Astfel, este posibil ca 

operatiunile din strainatate sa nu se ridice la nivelul estimat de catre conducerea 

Societatii si sa intampine diverse bariere de natura sa incetineasca dezvoltarea afacerilor. 

Riscul de lichiditate 
Riscul de lichiditate este inerent operatiunilor Societatii si este asociat cu detinerea 

de stocuri sau alte active si de transformarea acestora in lichiditati intr-un interval de 

timp rezonabil, astfel incat Societatea sa isi poata indeplini obligatiile de plata catre 

creditorii si furnizorii sai. In cazul neindeplinirii de catre Societate a acestor obligatii de 

plata sau a indicatorilor de lichitate prevazuti in contract, creditorii Societatii (furnizorii 

comerciali, bancile, etc.) ar putea incepe actiuni de executare a activelor principale ale 

Societatii sau chiar ar putea solicita deschiderea procedurii insolventei Societatii, ceea ce 

ar afecta în mod semnificativ activitatea, perspectivele, situatia financiara si rezultatele 

operatiunilor Societatii.  

Compania isi monitorizeaza constant riscul de a se confrunta cu o lipsa de fonduri 

pentru desfasurarea activitatii, prin planificarea si monitorizarea fluxurilor de numerar 

insa intrucat nu se poate previziona cu exactitate veniturile nete exista riscul ca aceasta 

planificare sa fie diferita fata de ceea ce se va intampla in viitor.  

Riscul gradului de indatorare 
Compania are contractate numeroase facilitati de credit, atat pe termen scurt, 

pentru finantarea activitatii curente, cat si pe termen lung pentru finantarea investitiilor. 

Aceste contracte de credit pot contine numeroase cerinte, inclusiv conditii afirmative, 

negative si financiare. Nerespectarea oricareia dintre aceste conditii poate duce la 

activarea clauzei prin care creditul tras devine imediat scadent si este posibil ca Societatea 

sa nu dispuna de lichiditati suficiente pentru a satisfice obligatiile de rambursare în cazul 

accelerarii acestor obligatii. Este posibil sa nu putem genera un flux de numerar din 
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operatiuni suficient si astfel nu exista nici o asigurare ca Societatea va avea acces la 

imprumuturi viitoare, in sume suficiente, care sa permita plata datoriilor. Este posibil sa 

fie nevoie de adoptarea uneia sau mai multor alternative, cum ar fi reducerea sau 

întarzierea cheltuielilor planificate si a investitiilor, vanzarea activelor, restructurarea 

datoriilor, obtinerea de capitaluri suplimentare sau refinantarea datoriei. Este posibil ca 

aceste strategii alternative sa nu fie disponibile în termeni satisfacatori. Abilitatea 

societatii de a-si refinanta datoriile sau de a obtine finantari suplimentare in conditii 

rezonabile din punct de vedere comercial, va depinde, printre altele, de starea financiara 

la momentul respectiv, de restrictiile acordurilor care reglementeaza datoriile curente si 

de alti factori, inclusiv de starea pietelor financiare si a pietelor in care Societatea 

activeaza. Daca Societatea nu genereaza un flux de numerar din operatiuni suficient si 

daca alternativele metionate anterior nu sunt disponibile, este posibil ca societatea sa nu 

dispuna de suficient numerar care sa-i permita sa-si îndeplineasca toate obligatiile 

financiare. 

Riscul ratei dobânzii si surselor de finantare 
Unele din aceste contracte de finantare ale Societatii prevad o rata variabila a 

dobanzii. Prin urmare, Societatea este expusa riscului majorarii acestei rate a dobanzii pe 

durata contractului de finantare, ceea ce ar putea determina plata unei dobanzi mai mari 

si ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra activitatii, situatiei financiare si 

rezultatelor operatiunilor Societatii. De asemenea, in cazul deteriorarii mediului 

economic in cadrul caruia opereaza firma, acesta s-ar putea gasi in imposibilitatea 

contractarii unor finantari noi in conditiile de care a beneficat anterior, fapt ce ar putea 

duce la cresterea costurilor de finantare si ar afecta in mod negativ situatia financiara a 

Societatii. 

Riscul asociat planului de dezvoltare a afacerii 
Agroserv Mariuta vizeaza o crestere sustenabila, ca directie strategica de 

dezvoltare a activitatii conducerea propunandu-si cresterea volumului vanzarilor si 

acapararea de cota de piata pe nisele de piata in care Societatea activeaza. Cu toate 

acestea, nu este exclusa posibilitatea ca linia de dezvoltare aleasa in vederea extinderii 

activitatii sa nu fie la nivelul asteptarilor si estimarilor, situatie care ar putea genera efecte 

negative asupra situatiei financiare a Societatii. 

Riscul asociat proiectului de recuperare si refolosire a ambalajelor 
Investitia in dezvoltarea unui sistem de recuperare, spalare si refolosire a sticlelor 

si borcanelor va contribui atat la reducerea costului cu ambalajele si a dependentei de 

furnizori de ambalaje cat si la o cresterea a venitului deoarece se intentioneaza prestarea 

serviciilor de spalare ambalaje din sticla catre alti agenti economici.   

Cu toate acestea, emitentul vizeaza o investitie intr-o activitate complementara 

business-ului pe care il desfasoara in prezent, activitate care reprezinta o noutate din 

punct de vedere operational si in care societatea nu are experienta, ceea ce poate 

presupune unele riscuri mai ridicate in comparatie cu activitatile uzuale ale afacerii. 

  

Riscul asociat pandemiei COVID-19 
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La sfarsitul anului 2019, s-a raportat ca un nou virus a fost identificat in Wuhan, 

capitala provinciei Hubei, din China. La 30 ianuarie 2020, Organizatia Mondiala a 

Sanatatii (OMS) a declarat focarul ca „Urgenta pentru sanatatea publica de ingrijorare 

internationala”. Ulterior, multe cazuri au fost diagnosticate in intreaga lume. Odata cu 

dezvoltarea rapida a pandemiei de coronavirus, multe tari au solicitat societatilor 

comerciale sa limiteze sau sa suspende operatiunile de afaceri si au implementat restrictii 

de calatorie si masuri de carantina. La momentul elaborarii acestui raport, Societatea nu 

a fost afectata in mod semnificativ de Covid-19. Compania insa nu exclude posibilitatea 

ca lantul de aprovizionare sa fie afectat. Efectele nu pot fi inca masurate in mod cert, 

avand in vedere ca o extindere suplimentara a virusului ar putea afecta sau perturba 

operatiunile Societatii. Riscuri suplimentare apar din cauza unor posibile restrictii 

guvernamentale asupra lucrului in fabrica / depozit, a furnizorilor de servicii de logistica 

sau chiar a muncii in birouri, daca nu este necesara pentru aprovizionarea produselor de 

baza. Increderea consumatorilor ar putea fi afectata daca infectiile si riscul de infectie 

cresc si daca oamenii isi schimba modelele de consum, existand riscul ca acestia sa-si 

limiteze consumul la produsele de baza. Datorita dezvoltarii rapide a pandemiei de Covid-

19, nu este inca posibila estimarea fiabila a impactului asupra economiei. In general, 

exista riscul ca AGROSERV MARIUTA SA sa se abata semnificativ de la planurile sale, 

din cauza incertitudinilor legate de dezvoltarea focarului de coronavirus. Societatea a 

implementat masuri concrete pentru a-si proteja angajatii dintr-un stadiu foarte timpuriu 

(lucru in ture fara ca angajatii sa se intersecteze, purtarea obligatorie a mastii, 

dezinfecatari multiple ale spatiilor, lucru de acasa/prezenta prin rotatie pentru angajatii 

administrativi). Compania monitorizeaza constant situatia si dezvoltarea pandemiei de 

coronavirus. O echipa de manageri evalueaza impactul potential asupra Societatii pentru 

a putea reactiona imediat la situatie. 

Riscul asociat cu sistemele IT 
Eficienta activitatii Societatii depinde intr-o oarecare masura de sistemele IT de 

gestiune utilizate de aceasta. O defectiune sau o bresa a sistemelor de informatii ale 

Societatii ar putea perturba activitatea Societatii, ar putea determina dezvaluirea sau 

utilizarea necorespunzatoare a informatiilor confidentiale sau patrimoniale, daune ale 

reputatiei Societatii, cresterea costurilor acesteia sau ar putea determina alte pierderi. 

Materializarea oricarora dintre deficientele de mai sus ar putea avea un efect negativ 

asupra activitatii, situatiei financiare si rezultatelor operatiunilor Societatii. 

Risc privind protectia datelor cu caracter personal 
Societatea colecteaza, stocheaza si utilizeaza, in cadrul operatiunilor sale, date cu 

caracter comercial sau personal referitoare la parteneri comeriali si angajati, care s-ar 

putea afla sub protectie contractuala sau legala. Desi incearca sa aplice masuri de 

prevenire in vederea protejarii datelor clientilor si angajatilor in conformitate cu cerintele 

legale privind viata privata, posibile scurgeri de informatii, incalcari sau alte nerespectari 

ale legislatiei pot avea loc in viitor sau este posibil sa se fi produs deja. Societatea lucreaza, 

de asemenea, cu furnizori de servicii si anumite societati de software care pot constitui, 

de asemenea, un risc pentru Societate in ceea ce priveste respectarea de catre acestia a 

legislatiei relevante si a tuturor obligatiilor privind protectia datelor impuse acestora sau 

asumate de acestia in contractele relevante incheiate cu Societatea. 
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In cazul in care se produc orice incalcari ale legislatiei privind protectia datelor, 

acestea pot determina aplicarea unor amenzi, cereri de despagubire, urmarirea penala a 

angajatilor si directorilor, daune ale reputatiei si perturbarea clientilor, cu un posibil efect 

negativ asupra activitatii, perspectivelor, rezultatelor operatiunilor si situatiei financiare 

ale Societatii. 

Riscul litigiilor 
In contextul derularii activitatii sale, compania este supusa unui risc de litigii, 

printre altele, ca urmare a modificarilor si dezvoltarii legislatiei. Este posibil ca societatea 

sa fie afectata de alte plangeri sau litigii, inclusiv de la contraparti cu care are relatii 

contractuale, furnizori, concurenti sau autoritati de reglementare, precum si de orice 

publicitate negativa pe care o atrage un astfel de eveniment.  

La momentul redactarii prezentului raport, compania este implicata in calitate de 

parat in doua dosare de litigii care sa prezinte un risc asociat cu activitatea companiei. 

Din estimarile conducerii, sansele de materializare a acestor riscuri sunt relativ scazute si 

nu vor afecta semnificativ rezultatele financiare ale companiei  

  

Dosar Dosar nr.620/98/2018, Tribunalul Ialomița 

Parti Reclamant: UAT Belciugatele 
Pârât: Agroserv Măriuța SA 
Anulare act de transfer cladiri dezafectate reprezentand 

grajduri animale, pretenții 500.000 euro. 

Obiect Pronunțare hotărâre care să țină loc de act de vânzare-

cumpărare 

Status A fost luata o decizie judecatoreasca in favoarea Emitentului. 

Cazul urmeaza a fi clasat in urmatoarea perioada.  

 

  

Dosar Dosar 2843/93/2015, Înalta Curte de Casație și Justiție 

Parti Recurent reclamant-pârât : Agroserv Măriuța SA 
Intimat pârât-reclamant : Vice Com 95 SRL 

Reziliere contract prestări servicii, pretenții 200.000 lei + 

cheltuieli de judecată/1.041.000 lei + cheltuieli de judecată. 

Incheiere 687/20.03.2020 (dos.580/1/2020) suspendă 

executarea dec.civ.2171A/19.12.2019 a CAB până la 

soluționarea recursului. 

Obiect Litigiu comercial cu privire la incalcare termeni factura 

Status Recurs. Cauza se află în procedura de filtru (suspendat). 

Primul termen va fi alocat ulterior. 
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Anexa 1.  

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A 

ACȚIONARILOR 

AGROSERV MĂRIUȚA S.A. nr. 324 

din data 20.04.2021 

 

Adunarea Generală a Acționarilor AGROSERV MĂRIUȚA S.A. cu sediul social în Drăgoești, Str Primăriei, 

ferma zootehnică, județ Ialomița, avand CUI RO 6363609, număr de ordine la Registrul Comerțului 

J21/195/2008 ("Societatea"), întrunită în mod legal la sediul social al Societății, în data de 20.04.2021 

ora 17.00 am, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 cu modificările și completările 

ulterioare ("Legea Societăților"), cu participarea acționari reprezentând întreg capitalul social al 

societății, respectiv: 

 

Cocan Mădălina Oana, cetăţean român, născut la data de 28.02.1984 în Mărășești, Vrancea, domiciliat 

în București, identifica cu CI seria RX nr. 836335 emisă de SPCEP S3 la data de 31.12.2015, CNP 

2840228393918; 

 

Șerban Nicușor, cetăţean român, născut la data de 12.10.1959 în Soveja, Vrancea, domiciliat în București, 

identificat cu CI seria RK nr. 211304 emisă de SPCEP S3 la data de 26.09.2018, CNP 1591012400315; și 

 

Cocan Adrian Paul cetăţean român, născut la data de 04.09.1980 în București, domiciliat în Mogoșoaia, 

Ilfov, identificat cu CI seria IF nr. 383633 emisă de SCLEP Mogoșoaia la data de 11.12.2013 CNP 

1800904460076, 

denumiți în continuare, împreună "Acționarii",  

cu renunțarea la formalitățile de convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate 

cu prevederile art. 121 din Legea Societăților și art. 10.8 din Actul Constitutiv al Societății,  au hotărât în 

unanimitate urmatoarele: 

 

1. Renunțarea la formalitățile de convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, 
în conformitate cu art. 121 din Legea Societăților. 
 

2. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare ale Societății, aferente exercițiului 
financiar încheiat la 31.12.2020, în baza rapoartelor prezentate de Administratorul Unic 
și de Auditorul Financiar: 

- aprobarea bilantului contabil la 31.12.2020 
- aprobarea contului de profit si pierdere incheiat la 31.12.2020, conform datelor din balanta de 

verificare a conturilor sintetice. 
- rezultatul negativ obtinut in exercitiul financiar 2020 in valoare de 6.159.611 lei va fi recuperat 

astfel: 
➔ 6.159.611 lei – din profiturile obtinute in urmatorii 7 ani fiscali; 

 
3. Bugetul de venituri si cheltuieli, precum si programul de activitate pentru anul financiar 

2021; 
4. Descărcarea de gestiune a administratorului pentru exercițiul financiar 2020 

 
5. Aprobarea împuternicirii d-lui. Cocan Adrian Paul, cetățean român, născut la data de 

04.09.1980 în București, domiciliat în Mogoșoaia, județ Ilfov, identificată cu CI seria IF 
nr. 383633 emisă de SCLEP Mogoșoaia la data de 11.12.2013, CNP 1800904460076 
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("Împuternicitul"), pentru  a acționa în numele și pe seama Societății și/sau a 
Acționarilor, pentru a întocmi și a semna, în numele Societății, pentru a aduce la 
îndeplinire și pentru a depune orice documente, precum și pentru a da orice declarații 
necesare și a îndeplini orice formalități în legătură cu hotărârile Adunării Generale 
Ordinare a Acționarilor, precum cele de publicare, inclusiv să achite orice taxe, să 
solicite și să primească orice documente/acte emise de orice autorități competente 
Împuternicitul este autorizat să delege către alte persoane prerogativele și autoritatea 
conferite prin această hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății 
în baza unei delegaţii scrise.     

 

 

Prezenta hotărâre Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor a fost redactata în 4 

(patru) exemplare în limba română. 

 

 

Cocan Mădălina Oana ____________________________ 

 

Șerban Nicușor __________________________________ 

 

Cocan Adrian Paul________________________________ 
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Anexa 2.  

RAPORT ADMINISTRATOR 

Privind rezultatele economico-financiare pe perioada 

01.01.2020 – 31.12.2020 

 

CAP.I ACTIVITATEA SOCIETATII COMERCIALE  

         SC AGROSERV MARIUTA SA are sediul in localitatea Dragoesti, str. Primariei, nr. 4, judet 

Ialomita.  

           Societatea s-a infiintat in baza legii 31/1990 privind societatile comerciale si este 

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J21/195/2008, avand CUI nr. 6363609, atribuit fiscal 

RO.  

           SC AGROSERV MARIUTA SA are un capital social de 130.000 lei. 

Structura actionariatului la data de 31.12.2020 conform Registrului Comertului Ialomita. 

Actionari Nr. Actiuni % Val. capital social 
COCAN MADALINA OANA 1274000 98 127400 

COCAN ADRIAN PAUL 13000 1 1300 
SERBAN NICUSOR 13000 1 1300 

TOTAL 1.300.000 100 130000 

 

             Principala activitate desfasurata de SC AGROSERV MARIUTA SA in anul 2020 o 

reprezinta fabricarea produselor lactate si a branzaturilor. Ponderea fiecarei activitati in totalul 

cifrei de afaceri este urmatoarea :  

 

Indicatorul Suma (lei) Ponderea veniturilor in 
cifra de afaceri (%) 

CIFRA DE AFACERI(1+2) 48.717.929 100 
Venituri din culturi 6.893.012 14,15% 

Venituri productie lapte 7.375.776 15,14% 
Venituri din diverse activitati 250.525 0,51% 

Venituri produse lactate 34.198.615 70,20% 
Productia vanduta (1) 48.717.929 100 

Venituri din vanzarea mf (2) 0 0 

 

 Se poate mentiona ca, fata de anul 2019, societatea a continuat marirea capacitatii de 

productie la Fabrica de lactate, ducand la cresterea cifrei de afaceri din  venituri vanzari din 

produse lactate de la 15044875 lei la 15044875 lei. 

          Pentru realizarea obiectului de activitate societatea noastra colaboreaza cu peste 300 de 

clienti.  

           In perioada analizata SC AGROSERV MARIUTA SA a avut un numar mediu de 193 salariati 

angajati cu contract de munca pe perioada nedeterminata, iar la finalul anului era un numar de 
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210 salariati cu contract de munca din care 11 persoane la Administrativ, 60 persoane la 

Zootehnie, 24 persoane la Cultura vegetala, 115 persoane Fabrica lactate, precum si un numar de 

15 zilieri pentru realizarea unor activitati sezoniere. In societatea noastra salariul mediu brut in 

perioada analizata a fost de 4379 lei/luna.  

 

CAP.II CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE  

            In cursul anului 2020 conducerea executiva a fost asigurata de domnul SERBAN 

NICUSOR, in calitate de administrator.  

CAP.III SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE  

SC AGROSERV MARIUTA SA dispune de : 

1) Terenuri; 

2) Cladiri si constructii speciale; 

3) Masini, instalatii, utilaje si mijloace de transport; 

4) Animale – vaci lapte; 

5) Mobilier si aparatura birotica. 

CAP.IV SITUATIA ACTIVELOR CIRCULANTE  

a) Situatia stocurilor la 31.12.2020 a fost urmatoarea :  

Denumire Suma(lei) 
Furaje  6.124.416 
Seminte si ingrasaminte    13 
Productie vegetala neterminata  4.386.277 
Produse reziduale      170.484 
Animale tinere 9.193.295 
Produse agricole   103.840 
Alte stocuri   3.744.798 

Total stocuri 32.035.081 
 

          Acestea au inregistrat o crestere cu 4.073.828 lei lei in comparatie cu cele de 

anul trecut.  

b) Situatia inventarierii 

          Organizarea si efectuarea inventarierii s-a desfasurat potrivit Legii Contabilitatii nr 

82/1991, a Ordinului de aprobare a Normelor privind organizarea si efectuarea 

inventarului patrimoniului nr. 2861/2009. 

            In baza deciziei nr. 371/28.12.2020 emisa de conducerea societatii, s-a efectuat 

inventarierea patrmoniului in parte, de catre urmatoarea comisie :  

          GARLEANU MARILENA                        -  membru comisie 

          MILITARU ION                                       - membru comisie 

          SALCEANU FLORENTINA                   -  membru comisie 
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          KADRI HATIGE                                       - membru comisie 

          MARIN GABRIEL                                    -membru comisie 

           Bunurile inventariate in baza acestei decizii au fost : terenuri, mijloace fixe, 

materiale, obiecte de inventar, banca, casa, imprimate cu regim special, creante si datorii, 

conturile din balanta.  

c) Situatia creantelor  

           La data de 31.12.2020 volumul creantelor inregistrate de societate a fost de 

9.990.224 lei, din care : 

- creante comerciale                                        7.681.399 lei; 

- creante entitati                                               0 lei; 

- alte creante                                                    2.308.825 lei. 

Se constata o crestere a acestora cu 407.264 lei fata de anul trecut.  

CAP.V SITUATIA DATORIILOR SOCIETATII 

            La data de 31.12.2020 societatea a inregistrat un volum de datorii in suma de 

100.873.697 lei, din care datoriile ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an sunt 

in suma de 58.323.367 lei, iar cele ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an ( 

credite bancare si leasing ) sunt in suma de 42.550.330 lei. Datoriile pe termen scurt si 

lung se prezinta astfel : 

- furnizori si avans incasat                                 19.746.575 lei; 

- credite bancare                                                 78.421.179 lei; 

- alte datorii                                                          2.705.943 lei; 

Fata de anul anterior se observa o crestere cu 25.175.969 lei a datoriilor. 

 

CAP.VI SITUATIA FINANCIAR CONTABILA  

          In anul 2020 SC AGROSERV MARIUTA SA a realizat venituri totale in suma de 

73.745.383 lei si a facut cheltuieli totale in suma de 79.904.994 lei, rezultand o pierdere 

bruta de 6.159.611 lei.  

          Din verificarea de structura rezulta ca din activitatea de exploatare s-a obtinut o 

pierdere de 3.466.510 lei, iar din activitatea financiara a rezultat o pierdere de 2.693.101 

lei, datorata dobanzilor la creditele bancare si diferentelor de curs valutar.  

            Fata de anul precedent atat veniturile, cat si cheltuielile au avut o evolutie 

ascendenta. Astfel veniturile totale au crescut cu 16%, iar cheltuielile cu 32%. 

            Structura contului de profit si pierdere la 31.12.2020 se prezinta astfel: 

  Cifra de afaceri neta:   48.717.929 lei 

  Alte venituri:     25.027.454 lei 

  Total venituri:    73.745.383 lei 
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  Costul materiilor prime, alte cheltuieli:     41.936.710 lei 

  Chelt. cu personalul:       10.429.342 lei 

  Chelt. cu amortizarile:      8.986.594 lei 

  Alte cheltuieli:     18.552.348 lei 

  Total cheltuieli:     79.904.994 lei 

  Impozit pe profit:           0 lei 

  Rezultat total ( pierdere):      6.159.611 lei 

             Administratorul propune spre aprobare Adunarii Generale recuperarea pierderii 

anului 2020 astfel : 

- 6.159.611 lei– din profiturile obtinute i urmatorii 7 ani fiscali. 

 

CAP. VII MODIFICARI SURVENITE IN SOCIETATE  

             In anula 2020 in societatea noastra au intervenit modificari in tipul intreprinderii 

si structura actionariatului, respectiv de la SRL cu asociat unic in 2019 (COCAN 

MADALINA OANA) la SA cu 3 actionari in 2020 (COCAN MADALINA OANA, COCAN 

ADRIAN PAUL, SERBAN NICUSOR)    

              S-au respectat sarcinile prevazute la art.10 din  Legea Contabilitatii 82/1991, 

republicata, privind organizarea si evidenta corecta si la zi a contabilitatii. 

              Operatiunile economic-financiare privind exercitiul expirat au fost consemnate in 

documentele legale si in contabilitate, asa cum rezulta din balanta sintetica si bilantul la 

31.12.2020. 

     Toate posturile inscrise in bilant corespund cu datele inregistrate si concorda cu 

situatia reala a elementalor patrimoniale. 

      Nu s-au efectuat compensari intre conturile bilantiere si nici intre veniturile si 

cheltuielile contului de profit si pierdere.  

CAP. IX         POLITICILE CONTABILE ADOPTATE : 

 La intocmirea situatiilor financiare anuale, societatea nu a avut abateri de la 

politicile contabile adoptate. Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare s-a 

efectuat in acord cu urmatoarele principii: continuitatii activitatii, permanentei 

metodelor, prudentei, independenta exercitiului, evaluare separata a elementelor de activ 

si pasiv, intangibilitatii, necompensarii, prevalentei economicului asupra juridicului, 

pragului de semnificatie.  

 Activele imobilizate sunt prezentate in bilant la cost de productie sau de achizitie, 

diminuat cu amortizarea calculata pe durata de functionare. Amortizarea pentru activele 

imobilizate  a fost calculata conform metodei liniare. 

 Creantele si datoriile s-au inregistrat la valoarea lor nominala. 
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Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor 

de activ si datorii, a veniturilor si cheltuielilor evidentiate initial intr-o moneda straina a 

fost cursul BNR valabil pentru ziua tranzactiei, conform legislatiei in vigoare. 

 Rezultatul exercitiului financiar nu este influentat de reguli de evaluare 

alternative. Principiile contabile asigura furnizarea informatiilor relevante pentru luarea 

deciziilor si reprezentand fidel rezultatele. 

 Situatiile financiare se refera la exercitiul financiar 2020 care corespunde anului 

calendaristic si sunt intocmite in moneda nationala, exprimata in lei . 

Angajamente financiare, garantii, active contingente neincluse in bilant – nu 

exista. 

Societatea nu a acordat credite si nici avansuri de trezorerie conducerii societatii. 

La inceputul lunii noiembrie, societatea a fost admisa la tranzactionare in cadrul   

Sistemului   Multilateral   de   Tranzactionare   administrat   de   Bursa   de   Valori 

Bucuresti cu 30.000 obligatiuni negarantate, neconvertibile, cu optiune de rascumparare 

inainte de scadenta, denominate in EUR, emise pe 4 noiembrie 2020,  cu  scadenta  in 4 

noiembrie  2025,  in  valoare  totala  de 3.000.000  EUR. 

Contabilitatea este condusa conform prevederilor Legii contabilitii nr.82/1991 si 

Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice 

Europene,  parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele 

europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

        ADMINISTRATOR , 

        SERBAN NICUSOR 
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Anexa 3.  

   DECLARATIE   

 in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991 

       

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2020 pentru :    

___________________________________________________________ 

      

Entitate: AGROSERV MARIUTA  SA     

Judetul: 21--IALOMITA     

Adresa: DRAGOESTI STR. PRIMARIEI NR. 42 JUD. IALOMITA TEL. - 

    

Numar din registrul comertului:  J21/195/2008    

Forma de proprietate:  35--Societati comerciale cu raspundere limitata 

   

Activitatea  (cod si denumire clasa CAEN):   0150 Activitãþi în ferme 

mixte (cultura vegetalã combinatã cu cresterea animalelor)   

Cod de identificare fiscala:  6363609    

____________________________________________________________

     

Subsemnatul, SERBAN NICUSOR , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor 

financiare anuale la 31.12.2020 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.  

            

  

     Semnatura 

    SERBAN NICUSOR  
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Anexa 5.  

 

 

 

S.C. AGROSERV MARIUTA S.A. 

 

 

SITUAŢIILE FINANCIARE PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA  31 DECEMBRIE 2020 

 

Întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice al României  
nr. 1802/2014, cu modificările ulterioare 

 

 

Acestea cuprind:  

- BILANT 

- CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE 

- SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 

- SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU 

- POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE 
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S.C AGROSERV MARIUTA S.A. 

BILANT 

LA 31 DECEMBRIE 2020 

 (toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel) 

 

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare. 

4 

Nr. crt. 

Nr. 

rd.   

Sold la 

1 ianuarie 

2020  

Sold la 

31 decembrie 

2020 

  
 

  
 

 
 

A ACTIVE IMOBILIZATE 
 

  
 

 
 

  
 

  
 

 
 

I IMOBILIZARI NECORPORALE 
 

  
 

 
 

1 Cheltuieli de constituire (ct 201 - 2801) 1   -  - 

2 Cheltuieli de dezvoltare (ct 203 - 2803 - 2903) 2   484.598  232.797 

3 Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, 

drepturi si active similare si alte imobilizari 

necorporale (ct 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 

2908) 3   270.582  146.072 

4 Fond comercial (ct 2071 - 2807) 4   -  - 

5 Active necorporale de explorare si evaluare a 

resurselor minerale (206 - 2806 - 2906) 5   -  - 

6 Avansuri (ct 4094) 6   -  - 

 

TOTAL (rd. 01 la 06)  7   755.180  378.869 

  
 

     

II   IMOBILIZARI CORPORALE 
 

     

1  Terenuri si constructii  

(ct 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)   8   36.063.230  35.257.315 

2  Instalatii tehnice si masini  

(ct 213 + 223 - 2813 - 2913)   9   23.989.839  20.850.448 

3  Alte instalatii, utilaje si mobilier  

(ct 214 + 224 - 2814 - 2914) 10   342.133  318.200 

4  Investitii imobiliare (ct 215 - 2815 - 2915) 11      

5  Imobilizari corporale in curs de executie  

(ct 231 - 2931) 12   -  60.748 



S.C AGROSERV MARIUTA S.A. 

BILANT 

LA 31 DECEMBRIE 2020 

 (toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel) 

 

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare. 

5 

6  Investitii imobiliare in curs de executie  

(ct 235 - 2935) 13   -  - 

7  Active corporale de explorare si evaluare a 

resurselor minerale (ct 216 - 2816 - 2916) 14   -  - 

8  Active biologice productive  

(ct 217 + 227 - 2817 - 2917) 15   5.728.589  9.631.978 

9  Avansuri (ct 4093) 16   1.950.353  5.629.365 

 

TOTAL (rd. 08 la 16)       17   68.074.144  71.748.054 

  
 

     

III  IMOBILIZARI FINANCIARE 
 

     

1  Actiuni detinute la filiale (ct 261 - 2961) 18   -  - 

2  Imprumuturi acordate entitatilor din grup  

(ct 2671 + 2672 - 2964) 19   -  - 

3  Actiunile detinute la entitatile asociate si la 

entitatile controlate in comun  

(ct 262 + 263 - 2962) 20   -  - 

4  Imprumuturi acordate entitatilor asociate si 

entitatilor controlate in comun  

(ct 2673 + 2674 - 2965) 21   -  - 

5  Alte titluri imobilizate (ct 265 + 266 - 2963) 22   11.000  11.000 



S.C AGROSERV MARIUTA S.A. 

BILANT 

LA 31 DECEMBRIE 2020 

 (toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel) 

 

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare. 

6 

Nr. crt. 

Nr. 

rd.   

Sold la 

1 ianuarie 

2020  

Sold la 

31 decembrie 

2020 

 

6  Alte imprumuturi (ct 2675* + 2676* + 2677 + 

2678* + 2679* -  2966* - 2968*) 23   -  - 

 

TOTAL (rd. 18 la 23) 24   11.000  11.000 

  
 

     

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07+17+24)  25   68.840.324  72.137.923 

  
 

     

B     ACTIVE CIRCULANTE 
 

     

  
 

     

I      STOCURI 
 

     

1  Materii prime si materiale consumabile (ct 301 + 

302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 

358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) 26   7.956.282  10.076.532 

2  Productia in curs de executie (ct 331 + 332 +341 

+/- 348* - 393 - 3941 - 3952) 27   3.324.193  4.569.776 

3  Produse finite si marfuri (ct 327 + 345 + 346 + 

347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 

+ 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 

3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct 4428) 28   16.530.354  15.441.469 

4  Avansuri (ct 4091) 29   150.424  1.947.304 

 

TOTAL (rd. 26 la 29) 30   27.961.253  32.035.081 

  
 

     

II    CREANTE ( sumele care urmeaza sa fie incasate 

dupa o perioada mai mare de un an trebuie 

prezentate separat pentru fiecare element) 
 

     

1  Creante comerciale (ct 2675* + 2676* + 2678* + 

2679* - 2966* - 2968 + 4092 + 411 + 413 + 418 - 

491) 31   6.917.308  7.681.399 
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2  Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct 451** 

- 495*) 32   1.017.974  - 

3  Sume de incasat de la entitatile asociate si 

entitatile controlate in comun (ct 453 - 495*) 33   -  - 

4  Alte creante (ct 425 + 4282 + 431** + 437** + 

4382 + 441** + 4424 + din ct 4428** + 444** + 445 

+ 446 ** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 

473** - 496 + 5187) 34   1.647.678  2.308.825 

5  Capital subscris si nevarsat (ct 456 - 495*) 35   -  - 

 

TOTAL (rd. 31 la 35) 36   9.582.960  9.990.224 
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Nr. crt. 

Nr. 

rd.   

Sold la 

1 ianuarie 

2020  

Sold la 

31 decembrie 

2020 

  
 

     

III  INVESTITII PE TERMEN SCURT 
 

     

1  Actiuni detinute la entitatile afiliate  

(ct 501 - 591) 37   -  - 

2  Alte investitii pe termen scurt (ct 505 + 506 + 507 

+ din ct 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) 38   -  - 

 

TOTAL (rd. 37 + 38) 39   -  - 

  
 

     

IV   CASA SI CONTURI LA BANCI (din ct 508 + ct 5112 

+ 512 + 531 + 532 + 541 + 542) 40   3.259.178  12.161.549 

  
 

     

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL  

(rd. 30+36+39+40)  41   40.803.391  54.186.854 

  
 

     

C     CHELTUIELI IN AVANS (ct 471)  

(rd 43 + 44) 42   109.478  1.277.609 

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din 

ct 471) 43   109.478  1.277.609 

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an 

(din ct 471) 44   -  - 

  
 

     

D     DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-

O PERIOADA DE PANA LA UN AN 
 

     

1  Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni, 

prezentandu-se separat imprumuturile din 

emisiunea de obligatiuni convertibile  

(ct 161 +1681 - 169) 45   -  - 
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2  Sume datorate institutiilor de credit (ct 1621 + 

1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 

5198) 46   22.024.242  34.498.735 

3  Avansuri incasate in contul comenzilor (ct 419) 47   1.300.000  1.054.488 

4  Datorii comerciale - furnizori  

(ct 401 + 404 + 408) 48   18.725.643  18.692.087 

5  Efecte de comert de platit (ct 403 + 405) 49   -  - 

6  Sume datorate entitatilor din grup (ct 1661 + 

1685 + 2691 + 451***) 50   -  - 

7  Sume datorate entitatilor asociate si entitatlor 

controlate in comun (ct 1663 + 1686 + 2692 + 2693 

+ 453***) 51   -  - 

8  Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind 

asigurarile sociale pentru asigurarile sociale (ct 1623 + 1626 + 

167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 

431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 

446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 

4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 +5196 + 

5197) 52   5.865.233  4.078.057 

 

TOTAL (rd. 45 la 52)  53   47.915.118  58.323.367 
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Nr. crt. 

Nr. 

rd.   

Sold la 

1 ianuarie 

2020  

Sold la 

31 decembrie 

2020 

  
 

     

E     ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE 

NETE) (rd. 41 + 43 - 53 - 70 - 73 - 76) 54   (8.067.698)  (3.924.353) 

 

F     TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 

25 + 44 + 54) 55   60.772.626  68.213.570 

 

G     DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-

O PERIOADA MAI MARE DE UN AN 
 

     

1  Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni, 

prezentandu-se separat imprumuturile din 

emisiunea de obligatiuni convertibile  

(ct 161 + 1681 - 169) 56   -  14.600.400 

2  Sume datorate institutiilor de credit (ct 1621 + 

1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 

5198) 57   25.863.181  24.651.963 

3  Avansuri incasate in contul comenzilor (ct 419) 58   -  - 

4  Datorii comerciale - furnizori (ct 401+404+408) 59   -  - 

5  Efecte de comert de platit (ct 403 + 405) 60   -  - 

6  Sume datorate entitatilor din grup 

(ct 1661 + 1685 + 2961 + 451***) 61   -  - 

7  Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor 

controlate in comun (ct 1663 + 1686 + 2692 + 2693 

+ 453***) 62   -  - 

8  Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile 

privind asigurarile sociale pentru asigurarile sociale 

(ct 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 

424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 

441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 

447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 

+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 

+ 5197) 63   1.919.429  3.297.967 
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TOTAL (rd. 56 la 63) 64   27.782.610  42.550.330 

  
 

     

H     PROVIZIOANE 
 

     

1 Provizioane pentru beneficiile angajatilor  

(ct 1515 + 1517) 65   -  - 

2 Provizioane pentru impozite (ct 1516) 66   -  - 

3 Alte provizioane (ct 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 

1518) 67   213.342  636.826 

 

TOTAL (rd. 65 la 67) 68   213.342  636.726 
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Nr. crt. 

Nr. 

rd.   

Sold la 

1 ianuarie 

2020  

Sold la 

31 decembrie 

2020 

 

I      VENITURI IN AVANS 
 

     

1 Subventii pentru investitii (ct 475)  

(rd 70 + 71) 69   9.350.731  8.285.282 

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din 

ct 475*) 70   1.065.449  1.065.449 

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an 

(din ct 475*) 71   8.285.282  7.219.833 

 

2 Venituri inregistrate in avans (ct 472) - total  

(rd 73 + 74), din care: 72   -  - 

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct 

472*) 73   -  - 

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an 

(ct 472*) 74   -  - 

 

3 Venituri inregistrate in avans aferente activelor 

primite prin transfer de la clienti (ct 478) (rd 76 + 

77) 75   -  - 

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din 

ct 478*) 76   -  - 

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an 

(din ct 478*) 77   -  - 

Fond comercial negativ (ct 2075) 78   -  - 

 

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78) 79   9.350.731  8.285.282- 

  
 

  
 

 
 

J      CAPITAL SI REZERVE 
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I      CAPITAL 
 

     

1  Capital subscris varsat (ct 1012) 80   10.000  130.000 

2  Capital subscris nevarsat (ct 1011) 81   -  - 

3  Patrimoniul regiei (ct 1015) 82   -  - 

4  Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-

dezvoltare (ct 1018) 83   -  - 

5 Alte elemente  de capitaluri proprii (ct 1031) 84   -  - 

  
 

     

TOTAL (rd. 80 +81 + 82 + 83 + 84) 85   10.000  130.000 

  
 

     

II     PRIME DE CAPITAL  (ct 104)  86   -  - 

  
 

     

III   REZERVE DIN REEVALUARE  (ct 105) 87   -  - 

  
 

     

IV    REZERVE 
 

     

1  Rezerve legale (ct 1061) 88   2.000  2.000 

2  Rezerve statutare sau contractuale (ct 1063) 89   201.196  201.196 

3  Alte rezerve (ct 1068) 90   14.316.298  14.316.298 

 

TOTAL (rd. 88 la 90) 91   14.519.494  14.519.494 
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Nr. crt. 

Nr. 

rd.   

Sold la 

1 ianuarie 

2020  

Sold la 

31 decembrie 

2020 

 

Actiuni proprii (ct 109) 92   -  - 

Castiguri legate de instrumentele de capitaluri 

proprii (ct 141) 93   -  - 

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri 

proprii (ct 149) 94   -  - 

  
 

     

V     PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (ct 

117) 
 

     

- Sold C 95   9.961.898  9.316.798 

- Sold D 96     - 

  
 

     

VI    PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI 

FINANCIAR (ct 121) 
 

     

- Sold C 97   3.022.644  0 

- Sold D 98   -  6.159.611 

  
 

     

Repartizarea profitului (ct 129) 99   3.022.640  - 

  
 

     

CAPITALURI PROPRII - TOTAL 

(rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99) 100   24.491.392  17.806.681 

  
 

     

Patrimoniul public (ct 1016) 101   -  - 

Patrimoniul privat (ct 1017) 102   -  - 

  
 

     

CAPITALURI - TOTAL (rd. 100+101+102)  103   24.491.392  17.806.681 
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Nr. crt. 

Nr. 

rd.   

Exercitiul 

financiar 

incheiat la 

31 decembrie 

2019 

 Exercitiul 

financiar 

incheiat la 

31 decembrie 

2020 

           

1 Cifra de afaceri neta  

(rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06) 1   40.228.381 

 

48.717.929 

Productia vanduta (ct 701 + 702 + 703 + 704 + 705 

+ 706 + 708) 2   42.861.916 

 

60.970.428 

Venituri din vanzarea marfurilor (ct 707) 3   1.756.586   

Reduceri comerciale acordate (ct 709) 4   4.390.121  12.252.499 

Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile 

radiate din Registrul general si care mai au in 

derulare contracte de leasing (ct 766*) 5   - 

 

- 

Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei 

de afaceri nete (ct 7411) 6   - 

 

- 

         

2  Venituri aferente costului productiei in curs de 

executie (ct 711 + 712)      

 

 

- Sold C 7   17.515.397  17.517.599 

- Sold D 8   -  - 

         

3 Venituri din productia de mobilizari necorporale 

si corporale (ct 721 + 722) 9   - 

 

- 

         

4  Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale 

(ct 755) 10   - 

 

- 

         

5  Venituri din productia de investitii imobiliare (ct 

725) 11   - 

 

- 
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6 Venituri din subventii de exploatare (ct 7412 + 

7413 + 7414 + 7415 +7416 + 7417 + 7419) 12   4.142.424 

 

4.438.571 

         

7  Alte venituri din exploatare  

(ct 751 + 758 + 7815) 13   1.322.774 

 

2.980.964 

- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct 

7815) 14   1.073.571 

 

1.065.449 

- din care, venituri din subventii pentru investitii (ct 

7584) 15   - 

 

- 

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL 

(rd. 01+07-08+09+10+11+12+13) 16   63.208.976 

 

73.655.063 

                 

8 a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele 

consumabile (ct 601 + 602) 17   30.435.538 

 

41.936.710 

Alte cheltuieli materiale  

(ct 603 + 604 + 606 + 608) 18   264.125 

 

117.813 

 

b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)  

(ct 605) 19   919.471 

 

1.063.887 

c) Cheltuieli privind marfurile (ct 607) 20   1.019.070  57.124 

Reduceri comerciale primite (ct 609) 21   775.076  540.718 
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Nr. crt. 

Nr. 

rd.   

Exercitiul 

financiar 

incheiat la 

31 decembrie 

2019 

 Exercitiul 

financiar 

incheiat la 

31 decembrie 

2020 

         

9 Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) 22   7.008.243  10.429.342 

a) Salarii si indemnizatii (ct 641 + 642 + 643 + 644) 23   6.832.650  10.142.502 

b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct 

645) 24   175.593 

 

286.840 

         

10 a) Ajustari de valoare privind imobilizarile 

corporale si necorporale  

(rd. 26-27) 25   8.292.755 

 

8.986.594 

a. 1) Cheltuieli (ct 6811 + 6813 + 6817) 26   8.292.755  8.986.594 

a. 2) Venituri (ct 7813) 27   -  - 

         

b) Ajustari de valoare privind activele circulante 

(rd. 29-30) 28   192.581 

 

227.419 

b. 1) Cheltuieli (ct 654 + 6814) 29   192.581  420.000 

b. 2) Venituri (ct 754 + 7814) 30   0  192.581 

         

11 Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38) 31   9.225.810  14.420.018 

11.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct 611 + 

612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 

625 + 626 + 627 + 628) 32   8.105.390 

 

12.759.408 

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte 

asimilate; cheltuieli reprezentand transferuri si 

contributiidatorate in baza unor acte normative 

speciale (ct 635 + 6586*) 33   338.329 

 

478.117 

11.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator 

(ct 652) 34   - 

 

5 
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11.4. Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor 

corporale (ct 655) 35   - 

 

- 

11.5. Cheltuieli privind calamitatile si alte 

evenimente similare (ct 6587) 36   - 

 

- 

11.6. Alte cheltuieli (ct 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 

6588) 37   782.091 

 

1.182.488 

Cheltuieli privind dobanzile de refinantare 

inregistrate de entitati radiate din Registrul general 

si care mai au in derulare contracte de leasing (ct 

666*) 38   - 

 

- 

         

Ajustari privind provizioanele (rd. 40-41) 39   213.342  423.384 

- Cheltuieli (ct 6812) 40   213.342  636.726 

- Venituri (ct 7812) 41   -  213.342 

 

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL 

(rd. 17 la 20-21+22+25+28+31+39) 42   56.795.859 

 

77.121.573 
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Nr. crt. 

Nr. 

rd.   

Exercitiul 

financiar 

incheiat la 

31 decembrie 

2019 

 Exercitiul 

financiar 

incheiat la 

31 decembrie 

2020 

      

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE        

- Profit (rd. 16 - 42) 43   6.413.117  - 

- Pierdere (rd. 42 - 16) 44   -  3.466.510 

                 

12  Venituri din interese de participare (ct 7611 + 

7612 + 7613) 45   - 

 

- 

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

 

13 Venituri din dobanzi (ct 766) 47   - 

 

41.947 

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

 

14 Venituri din subventii de exploatare pentru 

dobanda datorata (ct 7418) 49   - 

 

- 

 

15 Alte venituri financiare (ct 7615 + 762 + 764 + 

765 + 767 + 768) 50   78.741 

 

48.373 

- din care, venituri din imobilizari financiare (ct 

7615) 51    

 

 

 

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49 + 

50) 52   78.741 

 

90.320 

                 

16 Ajustari de valoare privind imobilizarile 

financiare si investitiile detinute ca active 

circulante (rd. 54-55) 53   - 

 

 

- Cheltuieli (ct 686) 54   -  - 
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- Venituri (ct 786) 55   -  - 

         

17 Cheltuieli privind dobanzile (ct 666*) 56   3.113.699  2.550.608 

- din care, cheltuieli in relatie cu entitati afiliate 57      

Alte cheltuieli financiare (ct 663 + 664 + 665 + 667 

+ 668) 58   260.031 

 

232.813 

         

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58) 59   3.373.730  2.783.421 

                 

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)        

- Profit (rd. 52-59) 60      

- Pierdere (rd. 59-52) 61   3.294.989  2.693.101 

                 

VENITURI TOTALE (rd 16 + 52) 62   63.287.717  73.745.383 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd 42 + 59) 63   60.169.589 

 

79.904.994 
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Nr. crt. 

Nr. 

rd.   

Exercitiul 

financiar 

incheiat la 

31 decembrie 

2019 

 Exercitiul 

financiar 

incheiat la 

31 decembrie 

2020 

 

18 PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)      

 

 

- Profit (rd. 62 - 63) 64   3.118.128  - 

- Pierdere (rd. 63 - 62) 65   -  6.159.611 

                 

19 IMPOZITUL PE PROFIT (ct 691) 66   95.484  - 

                 

20 Alte impozite neprezentate la elementele de 

mai sus (ct 698) 67   - 

 

- 

         

21 PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI 

DE RAPORTARE      

 

 

- Profit (rd. 64 - 66 - 67) 68   3.022.644  - 

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67) 

                (rd. 66 + 67 - 64) 69   - 

 

6.159.611 
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   31 decembrie 2020 

    

Fluxuri de trezorerie din activităţi de exploatare   

    

Profit/(pierdere) înaintea impozitării  (6.159.612) 

 

Ajustari pentru:   

Amortizare aferentă imobilizărilor necorporale  398.673 

Amortizare aferentă imobilizărilor corporale  8.587.923 

Cheltuieli/(Venituri) aferente ajustarilor de valoare mijloace fixe  - 

Cheltuieli/(Venituri) aferente provizioanelor de stocuri  (192.581) 

Cheltuieli/(Venituri) aferente provizioanelor de clienţi şi conturi asimilate  420.000 

Cheltuieli/(Venituri) aferente provizioanelor pentru riscuri şi cheltuieli  423.384 

(Câştig net)/Pierdere netă din ieşirea de imobilizări corporale  299.674 

Venituri din subventii  (1.065.449) 

Ajustari pentru pierderi/(câștig) din curs valutar  - 

Cheltuieli cu dobânzile  2.550.608 

Venituri din dobânzi  (41.947) 

 

Flux de trezorerie generat din activitatea de exploatare înainte de 

modificări ale capitalului circulant  5.2220.672 

      

(Creşteri)/Descreşteri de creanţe  (2.624.143) 

(Creşteri)/Descreşteri de cheltuieli în avans  (1.168.131) 

(Creşteri)/Descreşteri de stocuri  (2.084.367) 

Creşteri / (descreşteri) de datorii  (606.037) 

Creşteri / (descreşteri) de venituri in avans  - 

Dobânzi plătite  - 

Dobânzi încasate  41.947 
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Impozit pe profit plătit  (81.669) 

 

Numerar net din activităţi de exploatare  (1.301.728) 

    

Fluxuri de trezorerie din activităţi de investiţie   

 

Achiziţii de active corporale  (13.150.293) 

Achizitii de active necorporale  (22.362) 

Împrumuturi (acordate)/restituite și imobilizări financiare  - 

Încasări din vânzarea de imobilizări   588.787 

(Achiziție)/Vânzare de acțiuni proprii  - 

 

Flux de trezorerie net din activităţi de investiţie  (12.583.868) 
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   31 decembrie 2020 

 

Fluxuri de trezorerie din activităţi de finanţare   

 

Creşterea/(Scăderea) utilizării liniei de credit  7.737.700 

Încasare împrumut termen lung  10.964.631 

(Rambursare) împrumut termen lung  (9.549.389) 

Încasare/(Rambursare) împrumut de la actionari/asociati  - 

Variatie leasing financiar  (2.110.333) 

Dividende plătite  (645.100) 

Incasari din emisiuni din obligatiuni  14.600.000 

Modificări ale capitalului social majorare/(diminuare)  120.000 

 

Flux de trezorerie net din activităţi de finanţare  22.787.967 

    

(Descreşterea)/Creşterea netă a numerarului şi echivalentelor de 

numerar  8.902.371 

    

Numerar şi echivalente de numerar la începutul exerciţiului financiar  3.259.178 

 

Numerar şi echivalentele de numerar la sfârşitul exerciţiului financiar  12.161.549 
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  Sold la    Cresteri 
 

Reduceri   Sold la  

Element de capital propriu 1 ianuarie 2019   
Total, din 

care 
  

prin 

transfer 
  

Total, din 

care 
  prin transfer   

31 decembrie 

2019 

                        

Capital subscris 10.000  -  -  -  -  10.000 

Patrimoniul regiei -  -  -  -  -  - 

Patrimoniul public -  -  -  -  -  - 

Alte elemente de capitaluri proprii -  -  -  -  -  - 

Beneficii acordate angajaţilor sub forma instrumentelor de 

capitaluri proprii -  -  -  -  -  - 

Prime de capital -  -  -  -  -  - 

Rezerve din reevaluare -  -  -  -  -  - 

Rezerve legale 2.000  -  -  -  -  2.000 

Rezerve statutare sau contractuale 201.196  -  -  -  -  201.196 

Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din 

reevaluare -  -  -  -   -                         - 

Alte rezerve 11.293.653  3.022.644  -  -  -  14.316.298 

Actiuni proprii -  -  -  -  -  - 

Castiguri legate de instrumente de capitaluri proprii -  -  -  -  -  - 

Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii -  -  -  -  -  - 
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Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau 

pierderea neacoperita 13.424.491  -  -  300.000  -  13.124.491 

Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data 

a IAS, mai putin IAS 29 -  -  -  -  -  - 

Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor 

contabile -  -  -  -  -  - 

Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile 90.923        -  -  3.253.516  -  (3.162.593) 

Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din 

rezerve din reevaluare -  -  -  -  -  - 

Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea 

Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a 

comunitatilor Economice Europene -  -  -  -  -  - 

Profitul sau pierderea exercitiului financiar 2.400.014  (3.022.644)  -  2.400.014  -  3.022.644 

Repartizarea profitului (2.400.014)  -  -  (2.400.014)  -  (3.022.644) 

             

TOTAL 25.022.263          24.491.392 
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  Sold la    Cresteri 
 

Reduceri   Sold la  

Element de capital propriu 1 ianuarie 2020   
Total, din 

care 
  

prin 

transfer 
  

Total, din 

care 
  prin transfer   

31 decembrie 

2020 

                        

Capital subscris 10.000  120.000  -  -  -  130.000 

Patrimoniul regiei -  -  -  -  -  - 

Patrimoniul public -  -  -  -  -  - 

Alte elemente de capitaluri proprii -  -  -  -  -  - 

Beneficii acordate angajaţilor sub forma instrumentelor de 

capitaluri proprii -  -  -  -  -  - 

Prime de capital -  -  -  -  -  - 

Rezerve din reevaluare -  -  -  -  -  - 

Rezerve legale 2.000  -  -  -  -  2.000 

Rezerve statutare sau contractuale 201.196  -  -  -  -  201.196 

Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din 

reevaluare -  -  -  -   -                         - 

Alte rezerve 14.316.298  -  -  -  -  14.316.298 

Actiuni proprii -  -  -  -  -  - 

Castiguri legate de instrumente de capitaluri proprii -  -  -  -  -  - 

Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii -  -  -  -  -  - 
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Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau 

pierderea neacoperita 13.124.491  -  -  645.100  -  12.479.391 

Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data 

a IAS, mai putin IAS 29 -  -  -  -  -  - 

Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor 

contabile -  -  -  -  -  - 

Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (3.162.593)        -  -  -  -  (3.162.593) 

Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din 

rezerve din reevaluare -  -  -  -  -  - 

Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea 

Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a 

comunitatilor Economice Europene -  -  -  -  -  - 

Profitul sau pierderea exercitiului financiar 3.022.644  (6.159.611)  -  3.022.644  -  (6.159.611) 

Repartizarea profitului (3.022.644)    -  3.022.644  -  - 

             

TOTAL 24.491.392          17.806.681 
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1. PREZENTAREA SOCIETATII 
 

AGROSERV MARIUTA SA este o societate comerciala ce desfasoara in principal o activitate agricola mixta 

(cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor), activitate identificata prin cod CAEN 0150 (Activitati in ferme 

mixte). In prezent, societatea desfasoara activitati de cultura a plantelor pe o suprafata de aproximativ 3.000 ha (din 

care 2.600 ha administrate exclusiv de Agroserv Mariuta – proprietate si arenda). Din totalul productiei vegetale 

(porumb, grau, rapita, floarea soarelui, orz, lucerna, triticale si altele), aproximativ 30% consta in autoconsum 

(dedicat in special hranirii animalelor, in vederea asigurarii unei nutritii optime si eficientizarii productiei de lapte, 

rezultand asadar lapte crud cu o calitate nutritionala superioara), restul fiind vandut pe piata interna. In ceea ce 

priveste cresterea animalelor, in anul 1998 Compania a pornit o mica ferma de vaci de lapte. In 2005, odata cu 

mutarea in localitatea Dragoesti si reorganizarea fermei intr-un spatiu optim, compania a accesat finantari 

nerambursabile europene in valoare de 1,7 milioane euro, prin programul SAPARD, care a permis achizitionarea 

primelor 35 de vaci de rasa pura Holstein Friesian si constructia primului grajd modern integrat cu sala de muls GEA 

Westfalia. Astfel zootehnia a inceput sa ocupe o pondere importanta in activitatea totala a firmei. Pentru dezvoltarea 

acestei nise, in decembrie 2014 s-a inceput achizitia unui lot de 300 de junici gestante din Ungaria, Olanda, Italia. In 

2015 a fost finalizata o investitie de peste 3 milioane euro din fonduri proprii intr-unul dintre cele mai moderne 

grajduri din Europa, un adapost ce acomodeaza astazi 800 vaci de lapte si rotolocator pentru muls GEA Westfalia cu 

40 de posturi. In total ferma are circa 2.600 de animale rasa Holstein Friesian, incluzand taurasii, tineretul. Dintre 

acestea, 1.000 dintre vaci sunt la muls zilnic. Managementul performant al fermei, investitii in infrastructura si 

dezvoltarea echipei, selectia celor mai bune animale impreuna cu ingrijirirea lor la nivel inalt au dus productia la final 

de 2020 la varfuri de peste 38.000 litri de lapte zilnic.  Societatea este membru in Cooperativa RomLacta si membru 

al Asociatiei Crescatorilor de Vaci “HolsteinRo”. 

Din dorinta de a extinde afacerea de familie precum si identificarea unei nevoi de piata, respectiv de a gasi 

pe rafturile magazinelor produse lactate de calitate, sigure, nutritive si fara adaosuri, societatea a demarat in 2014 

procesul de accesare a unei finantari europene nerambursabile pentru constructia si dotarea unei fabrici de 

procesare de aproximativ 1.500 mp. In luna martie a anului 2017 au inceput lucrarile de constructive, iar in prima 

jumatate a anului 2018 fabrica s-a dat in folosinta luand asadar fiinta brandul ”Laptaria cu Caimac”. 

De mai bine de 2 ani Laptaria cu Caimac livreaza pe piata lactate naturale, fara adaosuri inutile, fara lapte 

praf si cu o grija deosebita pentru a procesa minimal lapele produse unice care provoaca industria si cresc stacheta 

de calitate.  

AGROSERV MARIUTA SA este un business integrat care permite controlul activ al calitatii pe intreg lantul de 

aprovizionare: de la nivelul hranei animalelor, pana la sanatatea animalelor, managementul mulsului, curatenie etc. 

Este printre foarte putinele companii din Romania cu transabilitate 100% pentru materia prima, pana la nivel de 

tratament al plantelor care compun hrana. Fabrica este amplasata vis-à-vis de ferma, eliminand astfel costurile 

logistice ce tin de aprovizionarea cu materie prima (scenariu ideal pentru produse fresh si super-fresh). La momentul 

actual nici un alt jucator cu peste 1% din piata nu poate asigura produse fresh sau super fresh, lantul logistic de 

aprovizionare cu materie prima avand un rol semnificativ. Totodata, locatia fermei si fabricii permite livrare rapida 

catre cel mai mare areal (valoric per capita) al consumatorilor in Romania (Bucuresti, Ploiesti, Brasov). 
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2. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE 
 

Aceste situaţii financiare sunt responsabilitatea conducerii Societăţii si au fost întocmite în conformitate 

cu cerinţele normelor de contabilitate din România, si anume Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată 

si Ordinul Ministrului Finanţelor Publice („OMF”) nr. 1802/2014, cu modificarile ulterioare.  

 

 

Prezentele reglementări transpun parţial prevederile Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European şi 

a Consiliului privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale 

anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a 

Consiliului şi de abrogare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului, publicată în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene nr. L 182 din data de 29 iunie 2013. 

 

OMF nr. 1802/2014 cu modificarile ulterioare este armonizat cu Directivele Europene IV si VII si difera de 

Standardele Internationale de Raportare Financiara. Ca urmare, aceste situatii financiare nu sunt in 

concordanta cu Standardele Internationale de Raportare Financiara. 

 

Aceste situaţiile financiare, întocmite în conformitate cu OMF nr. 1802/2014 cu modificarile ulterioare, 

nu trebuie folosite de terţe părţi sau de către utilizatori ai situaţiilor financiare care nu sunt familiarizaţi 

cu OMF nr. 1802/2014 aplicabil pe teritoriul Romaniei. 

 

Societatea face parte din categoria entitati mijlocii si mari (de actualizat), situatiile 

 

Situatiile financiare sunt proprii si nu apartin unui grup. 

 

Inregistrarile contabile pe baza carora au fost intocmite aceste situatii financiare sunt efectuate in lei 

(“RON”) la cost istoric, cu exceptia situatiilor in care a fost utilizata valoarea justa, conform politicilor 

contabile ale Societatii si conform OMF 1802/2014 cu modificarile ulterioare. 

 

1) Principiui continuităţii activităţii. Societatea îşi desfăşoară activitatea pe baza principiului continuităţii 

activităţii. Acest principiu presupune că entitatea îşi continuă în mod normal funcţionarea, fără a intra în 

stare de lichidare sau reducere semnificativă a activităţii. 

 

2) Principiul permanenţei metodelor. Politicile contabile şi metodele de evaluare au fost  aplicate în mod 

consecvent de la un exerciţiu financiar la altul. 
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3) Principiul prudenţei. La întocmirea situaţiilor financiare anuale, recunoaşterea şi evaluarea au fost 

realizate pe o bază prudentă şi, în special: 

 

a) în contul de profit şi pierdere este inclus numai profitul realizat la data bilanţului; 

b) sunt recunoscute datoriile apărute în cursul exerciţiului financiar curent sau al unui exerciţiu precedent, 

chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanţului şi data întocmirii acestuia;
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2. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (continuare) 

 

c) sunt recunoscute deprecierile, indiferent dacă rezultatul exerciţiului financiar este pierdere sau profit. 

Înregistrarea ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se efectuează pe seama conturilor de 

cheltuieli, indiferent de impactul acestora asupra contului de profit şi pierdere. 

 

Sunt recunoscute toate datoriile previzibile şi pierderile potenţiale care au apărut în cursul exerciţiului 

financiar respectiv sau în cursul unui exerciţiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între 

data bilanţului şi data întocmirii acestuia. 

 

4) Principiul contabilităţii de angajamente. Efectele tranzacţiilor şi ale altor evenimente sunt recunoscute 

atunci când tranzacţiile şi evenimentele se produc (şi nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său 

este încasat sau plătit) şi sunt înregistrate în contabilitate şi raportate în situaţiile financiare ale 

perioadelor aferente. 

 

5) Principiul intangibilităţii.  

 

(1)Bilanţul de deschidere pentru fiecare exerciţiu financiar trebuie să corespundă cu bilanţul de 

închidere al exerciţiului financiar precedent. 

 

(2) în cazul modificării politicilor contabile şi al corectării unor erori aferente perioadelor precedente, 

nu se modifică bilanţul perioadei anterioare celei de raportare. 

 

(3) înregistrarea pe seama rezultatului reportat a corectării erorilor semnificative aferente exerciţiilor 

financiare precedente, precum şi a modificării politicilor contabile nu se consideră încălcare a 

principiului intangibilităţii 

 

6) Principiul evaluării separate a elementelor de activ şi de datorii. Componentele elementelor de active 

şi de datorii sunt evaluate separat 

 

7) Principiul necompensării. Orice compensare între elementele de active şi datorii sau între elementele 

de venituri şi cheltuieli este interzisă. Eventualele compensări între creanţe şi datorii faţă de aceeaşi 

entitate efectuate cu respectarea prevederilor legale pot fi înregistrate numai după contabilizarea 

creanţelor şi veniturilor, respectiv a datoriilor şi cheltuielilor corespunzătoare. 
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In situaţia de mai sus, în notele explicative se prezintă valoarea brută a creanţelor şi datoriilor care au 

făcut obiectul compensării. 

 

In cazul schimbului de active, în contabilitate se evidenţiază distinct operaţiunea de vânzare/scoatere din 

evidenţă şi cea de cumpărare/intrare în evidenţă, pe baza documentelor justificative, cu înregistrarea 

tuturor veniturilor si cheltuielilor aferente operaţiunilor. Tratamentul contabil este similar şi în cazul 

prestărilor reciproce de servicii. 

 

8) Contabilizarea şi prezentarea elementelor din bilanţ şi din contul de profit şi pierdere ţinând seama 

de fondul economic ai tranzacţiei sau al angajamentului în cauză. Respectarea acestui principiu are drept 

scop înregistrarea în contabilitate şi prezentarea fidelă a operaţiunilor economico- financiare, în 

conformitate cu realitatea economică, punând în evidenţă drepturile şi obligaţiile, precum şi riscurile 

asociate acestor operaţiuni. 
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2. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (continuare)  

 

Evenimentele şi operaţiunile economico-financiare trebuie evidenţiate în contabilitate aşa cum acestea 

se produc, în baza documentelor justificative. Documentele justificative care stau la baza înregistrării în 

contabilitate a operaţiunilor economico-financiare trebuie să reflecte întocmai modul cum acestea se 

produc, respectiv să fie în concordanţă cu realitatea. De asemenea, contractele încheiate între părţi 

trebuie să prevadă modul de derulare a operaţiunilor şi să respecte cadrul legal existent. Entităţile au 

obligaţia ca la întocmirea documentelor justificative şi la contabilizarea operaţiunilor economico- 

financiare să ţină seama de toate informaţiile disponibile, astfel încât să fie extrem de rare situaţiile în 

care natura economică a operaţiunii să fie diferită de forma juridică a documentelor care stau la baza 

acestora. 

 

9) Principiul evaluării la cost de achiziţie sau cost de producţie. Elementele prezentate în situaţiile 

financiare se evaluează, de regulă, 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 prezentate separat. 

 

10) Principiul pragului de semnificaţie. Societatea se poate abate de la cerinţele cuprinse în prezentele 

reglementări referitoare la prezentările de informaţii şi publicare, atunci când efectele respectării lor sunt 

nesemnificative. 

 

 

2.1. Moneda de raportare  
 

Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala („RON”). Contabilitatea operatiunilor 

efectuate in valuta se tine atat in moneda nationala, cat si in valuta. Elementele incluse in aceste situatii 

sunt prezentate in lei romanesti.  

 

2.2. Situatii comparative 
 

Situatiile financiare intocmite la 31 decembrie 2020 prezinta comparabilitate cu situatiile financiare ale 

exercitiului financiar precedent. In cazul in care valorile aferente perioadei precedente nu sunt 

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

explicative, fara a modifica cifrele comparative aferente anului precedent.  

 

2.3.  Utilizarea estimarilor contabile  
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Intocmirea situatiilor financiare in conformitate cu OMF 1802/2014, cu modificarile ulterioare, presupune 

efectuarea de catre conducere a unor estimari si presupuneri care influenteaza valorile raportate ale 

activelor si datoriilor si prezentarea activelor si datoriilor contingente la data situatiilor financiare, precum 

si valorile veniturilor si cheltuielilor din perioada de raportare. Rezultatele reale pot fi diferite de cele 

estimate. Aceste estimari sunt revizuite periodic si, daca sunt necesare ajustari, acestea sunt inregistrate 

in contul de profit si pierdere in perioada cand acestea devin cunoscute. 

 

 

2.4. Continuitatea activitatii  
 

Prezentele situatii financiare au fost intocmite in baza principiului continuitatii activitatii, care presupune 

ca Societatea isi va continua activitatea si in viitorul previzibil. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei 

prezumtii, conducerea analizeaza previziunile referitoare la intrarile viitoare de numerar. Pe baza acestor 

analize, conducerea considera ca Societatea va putea sa isi continue activitatea in viitorul previzibil si prin 

urmare aplicarea principiului continuitatii activitatii in intocmirea situatiilor financiare este justificata. 

 

 

2.5. Conversii valutare  
 

Tranzactiile realizate in valuta sunt inregistrate initial la cursul de schimb valutar comunicat de Banca 

Nationala a Romaniei de la  la data tranzactiei. La data bilantului elementele monetare exprimate in valuta 

si creantele si datoriile exprimate in lei a decontare de face in functie de cursul unei valute se evalueaza 

si se prezinat in situatiile financiare anuale la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a 

Romaniei, valabil la data incheierii exercitiului financiar. 

Castigurile si pierderile din diferentele de curs valutar, realizate si nerealizate, intre cursul de schimb al 

pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei de la data inregistrarii creantelor sau datoriilor 

in valuta si a celor exprimate in lei a decontare de face in functie de cursul unei valute, sau cursul la care 

acestea sunt inregistrate in contabilitate si cursul de schimb de la data incheierii exercitiului financiar, sunt 

inregistrate in contul de profit si pierdere al exercitiului financiar respectiv.  

 

Elementele nemonetare achizitionate cu plata in valuta si inregistrate la cost istoric (imobilizari, stocuri) 

se prezinta in situatiile financiare anuale utilizand cursul de schimb valutar de la data efectuarii tranzactiei. 

Elementele nemonetare achizitionate cu plata in valuta si inregistrate la valoarea justa (de exemplu, 

imobilizarile corporale reevaluate) se prezinta in situatiile financiare anuale la aceasta valoare. 

Cursurile de schimb RON/USD si RON/EUR comunicate de Banca Nationala a Romaniei la 31 decembrie 

2019 si 31 decembrie 2020, au fost dupa cum urmeaza: 
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Moneda 31 decembrie 2019 31 decembrie 2020 

RON/USD 4,2608 3,9660 

RON/EUR 4,7793 4,8694 

 

2.6. Imobilizari necorporale  
 

Imobilizarile necorporale sunt evaluate la cost mai putin amortizarea cumulata si pierderile cumulate din 

depreciere. 

 

Cheltuieli de constituire. Cheltuielile de constituire sunt capitalizate si amortizate pe o perioada de 

maximum 5 ani. 

 

Cheltuieli de cercetare dezvoltare. Cheltuielile cu cercetarea (sau cele din faza de cercetare a unui proiect 

intern) se recunosc drept cheltuiala atunci cand sunt generate. 

 

Cheltuielile de dezvoltare (sau cele din faza de dezvoltare a unui proiect intern) se recunosc ca imobilizare 

necorporala numai daca, o entitate poate demonstra toate elementele urmatoare:  

a) fezabilitatea tehnica pentru finalizarea imobilizarii necorporale, astfel incat aceasta sa fie disponibila 

pentru utilizare sau vanzare;  

b) intentia sa de a finaliza imobilizarea necorporala si de a o utiliza sau vinde;  

c) capacitatea sa de a utiliza sau vinde imobilizarea necorporala;  

d) modul in care imobilizarea necorporala va genera beneficii economice viitoare probabile. Printre altele, 

entitatea poate demonstra existenta unei piete pentru productia generata de imobilizarea necorporala 

ori pentru imobilizarea necorporala in sine sau, daca se prevede folosirea ei pe plan intern, utilitatea 

imobilizarii necorporale;  

e) disponibilitatea unor resurse tehnice, financiare si de alta natura adecvate pentru a completa 

dezvoltarea si pentru a utiliza sau vinde imobilizarea necorporala;  

f) capacitatea sa de a evalua credibil cheltuielile atribuibile imobilizarii necorporale pe perioada dezvoltarii 

sale 

 

Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare. Concesiunile, brevetele, 

licentele, marcile comerciale, drepturile si activele similare se inregistreaza in conturile de imobilizari 

necorporale la valoarea de aport sau costul de achizitie, dupa caz. In aceasta situatie valoarea de aport se 

asimileaza valorii juste. 
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Concesiunile primite se reflecta ca imobilizari necorporale atunci cand contractul de concesiune stabileste 

o durata si o valoare determinate pentru concesiune. Amortizarea concesiunii urmeaza a fi calculata 

utilizand metoda liniara si a fi inregistrata pe durata de folosire a acesteia, stabilita potrivit contractului.  

 

Brevetele, licentele, marcile comerciale, drepturile si active similare  sunt amortizate folosind metoda de 

amortizare liniara pe perioada contractului sau pe durata de utilizare, dupa caz, dupa cum este prezentat 

mai jos: 

Tip  Ani  

Concesiuni - 

Brevete - 

Licente 1-3 ani 

Marci comerciale, drepturi si active similare - 

 

Alte imobilizari necorporale 

 

Costurile aferente achizitionarii de programe informatice sunt capitalizate si amortizate pe baza metodei 

liniare pe durata celor 3 ani de durata utila de viata. 

 

Pretul platit pentru contractele de clienti transferate intre entitati cu titlu oneros se recunoaste ca si 

imobilizare necorporale, in conditiile in care clientii respectivi vor continua relatiile cu entitatea. 

Contractele de clienti recunoscute ca si imobilizari necorprorale sunt identificate (numar contract, 

denumire client, durata contract), iar entitatea dispune de mijloace prin care sa controleze relatiile cu 

clientii, astfel incat sa poata controla beneficiile economice viitoare preconizate, care rezulta din relatia 

cu acei clienti. Activul imobilizat reprezentand costul de achizitie al contractelor respective se amortizeaza 

pe durata acestor contracte . 

 

2.7. Imobilizari corporale 
  

Costul / Evaluarea  
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Costul initial al imobilizarilor corporale achizitionate consta in pretul de achizitie, incluzand taxele de 

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

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

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

functionare. Reducerile comerciale primite ulterior facturarii unor imobilizari corporale si necorporale 

identificabile reprezinta venituri in  avans (contul 475 ,Subventii pentru investitii »), fiind reluate in contul 

de profit si pierdere pe durata de viata ramasa a imobilizarilor respective. Reducerile comerciale primite 

ulterior facturarii unor imobilizari corporale si necorporale care nu pot fi identificabile reprezinta venituri 

ale perioadei (contul 758 ,Alte venituri din exploatare »). Reducerile  comerciale inscrise  pe factura de 

achizitie care acopera in totalitate contravaloarea imobilizarilor achizitionate se inregistreaza in 

contabilitate la valoarea justa, pe seama veniturilor in avans  (contul 475 ,Subventii pentru investitii »), 

veniturile in avans aferente acestor imobilizari reluandu-se in contul de profit si pierdere pe durata de 

viata a imobilizarilor respective. 

 

Costul unei imobilizari corporale construite in regie proprie este determinat folosind aceleasi principii ca 

si pentru un activ achizitionat. Astfel, daca entitatea produce active similare, in scopul comercializarii, in 

cadrul unor tranzactii normale, atunci costul activului este de obicei acelasi cu costul de construire a acelui 

activ destinat vanzarii. Prin urmare, orice profituri interne sunt eliminate din calculul costului acestui activ. 

In mod similar, cheltuiala reprezentand rebuturi, manopera sau alte resurse peste limitele acceptate ca 

fiind normale, precum si pierderile care au aparut in cursul constructiei in regie proprie a activului nu sunt 

incluse in costul activului. Costurile indatorarii atribuibile activelor cu ciclu lung de fabricatie (definite ca 

active care solicita in mod necesar o perioada substantiala de timp, respectiv mai mare de un an, pentru 

a fi gata in vederea utilizarii sale prestabilite sau pentru vanzare) sunt incluse in costurile de productie ale 

acestora, in masura in care sunt legate de perioada de productie. In costurile indatorarii se include 

dobanda la capitalul imprumutat pentru finantarea achizitiei, constructiei sau productiei de active cu ciclu 

lung de fabricatie. Cheltuielile reprezentand diferente de curs valutar constituie cheltuiala a perioadei 

 

In costul initial al unei imobilizari corporale pot fi incluse si costurile estimate initial cu demontarea si 

mutarea acesteia la scoaterea din evidenta, precum si cu restaurarea amplasamentului pe care este 

pozitionata imobilizarea, atunci cand aceste sume pot fi estimate credibil si Societatea are o obligatie 

legata de demontare, mutare a imobilizarii corporale si de refacere a amplasamentului. Costurile estimate 

cu demontarea si mutarea imobilizarii corporale, precum si cele cu restaurarea amplasamentului, se 

recunosc in valoarea activului imobilizat, in corespondenta cu un cont de provizioane. 

 

In cazul in care o cladire este demolata pentru a fi construita o alta, cheltuielile cu demolarea si cheltuielile 

reprezentand valoarea neamortizata a cladirii demolate sau costul activului respectiv, atunci cand acesta 

este evidentiat ca stoc, sunt recunoscute dupa natura lor, fara a fi considerate costuri de amenajare a 

amplasamentului. 

O imobilizare corporala trebuie prezentata in bilant la valoarea de intrare, mai putin amortizarea cumulata 

si orice pierderi din depreciere  cumulate. 
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Cheltuielile ulterioare efectuate in legatura cu o imobilizare corporala sunt cheltuieli ale perioadei in care 

au fost efectuate sau majoreaza valoarea imobilizarii respective, in functie de beneficiile economice 

aferente acestor cheltuieli, potrivit criteriilor generale de recunoastere. Societatea aplica urmatoarele 

criterii pentru a stabili daca cheltuielile ulterioare majoreaza valoarea imobilizarii respective : 

 

- Durata de utilizare economica a imobilizarii se extinde peste durata de viata initiala in urma 
prestarii reparatiei 

- Capacitatea de productie (eficienta/calitatea) a imobilizarii este marita ca urmare a efectuarii 
cheltuielilor ulterioare respective 

 

Cheltuielile efectuate in legatura cu imobilizarile corporale utilizate in baza unui contract de inchiriere, 

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

drept cheltuieli in perioada in care au fost efectuate, in functie de beneficiile economice aferente, similar 

cheltuielilor efectuate in legatura cu imobilizarile corporale proprii.  

In cazul inlocuirii unei componente a unui activ pe termen lung, Societatea recunoaste costul inlocuirii 

partiale, valoarea contabila a partii inlocuite fiind scoasa din evidenta, cu amortizarea aferenta, daca 

informatiile necesare sunt disponibile si sunt indeplinite criteriile de recunoastere pentru imobilizarile 

corporale, iar valoarea contabila a partii inlocuite, cu amortizarea aferenta este scoasa din evidenta 

 

Piesele de schimb importante si echipamentele de securitate sunt considerate imobilizari corporale atunci 

cand se estimeaza ca vor fi folosite pe parcursul unei perioade mai mari de un an. 

 

Costul inspectiilor sau reviziilor generale regulate, efectuate de entitate pentru depistarea defectiunilor, 

sunt recunoscute la momentul efectuarii fiecarei inspectii generale, drept cheltuiala sau in valoarea 

contabila a elementului de imobilizari corporale ca o inlocuire, daca sunt indeplinite cumulativ 

urmatoarele conditii: 

- Inspectiile sau reviziile generale sunt obligatorii pentru mentinerea si operarea la parametri 
normali ai echipamentelor si utilajelor 

- Costul inspectiilor sau reviziilor generale depaseste pragul de semnificatie stabilit prin politicile 
contabile ale entitatii. 
 

In cazul recunoasterii costului inspectiei ca o componenta a activului, valoarea componentei se 

amortizeaza pe perioada dintre doua inspectii planificate. Costul reviziilor si inspectiilor curente, altele 

decat cele recunoscute, ca o componenta a imobilizarii reprezinta cheltuieli ale perioadei. 

 

Investitii imobiliare 
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Investitia imobiliara este proprietatea (un teren sau o cladire – ori o parte a unei cladiri – sau ambele) 

detinuta mai degraba pentru a obtine venituri din chirii sau pentru cresterea valorii capitalului, ori ambele, 

decat pentru a fi utilizata in producerea sau furnizarea de bunuri sau servicii ori in scopuri administrative 

sau fi vanduta pe parcursul desfasurarii normale a activitatii. 

 

 

Transferurile in sau din categoria investitiilor imobiliare trebuie facute daca si numai daca exista o 

modificare a utilizarii, evidentiata de inceperea utilizarii de catre posesor, pentru un transfer din categoria 

investitiilor imobiliare in categoria proprietatilor imobiliare utilizate de posesor; incheierea utilizarii de 

catre posesor, pentru un transfer din categoria proprietatilor imobiliare utilizate de posesor in categoria 

investitiilor imobiliare. 

 

In  cazul in care Societatea decide sa cedeze o investitie imobiliara, cu sau fara amenajari suplimentare, 

entitatea continua sa trateze proprietatea imobiliara ca investitie imobiliara pana in momentul in care 

aceasta este scoasa din evidenta. 

 

Imobilizari detinute in baza unui contract de leasing 

 

Contractele de leasing financiar, care transfera Societatii cea mai mare parte din riscurile si beneficiile 

aferente dreptului de proprietate asupra activelor, sunt capitalizate la data inceperii leasingului la 

valoarea de achizitie a mijloacelor fixe finantate prin leasing. Activele capitalizate in cadrul unui contract 

de leasing financiar sunt amortizate pe o baza consecventa cu politica normala de amortizare pentru 

bunuri similare. 

Celelalte contracte de leasing sunt clasificate ca si leasing opeational. 
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2.  PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (continuare) 

 

Amortizarea 

 

Amortizarea valorii activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economica reprezinta alocarea 

sistematica a valorii amortizabile a unui activ pe intreaga durata de utilizare economica. Valoarea 

amortizabila este reprezentata de cost sau alta valoare care substituie costul (de exemplu, valoarea 

reevaluata). 

 

Amortizarea imobilizarilor corporale se calculeaza incepand cu luna urmatoare punerii in functiune si pana 

la recuperarea integrala a valorii lor de intrare. La stabilirea amortizarii imobilizarilor corporale sunt avute 

in vedere duratele de utilizare economica si conditiile de utilizare a acestora.  

 

Amortizarea este calculata folosind metoda amortizarii liniare  pe intreaga durata de viata a activelor.  

Investitiile efectuate la imobilizarile corporale utilizate in baza unui contract de inchiriere, locatie de 

gestiune, administrare sau alte contracte similare se supun amortizarii pe durata contractului respectiv. 

 

Terenurile nu se amortizeaza.  

 

Duratele de viata pentru pricipalele categorii de imobilizari corporale sunt prezentate in tabelul de mai 

jos. 

 

Tip  Ani 

Cladiri  20-40 

Vaci de lapte 5-7 

Echipamente medicale 8 

Vehicule de transport  4 

Mobilier 3-9 

 

Revizuirea duratei de amortizare poate fi justificata de o modificare semnificativa a condittiilor de 

utilizare,precum si in cazul efectuarii unor investitii sau reparatii, altele decat cele determinate de 

intretinerile curente, sau invechirea unei imobilizari corporale. De asemenea, in cazul in care imobilizarile 
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corporale sunt trecute in conservare, folosirea lor fiind intrerupta pe o perioada indelungata, poate fi 

justificata revizuirea duratei de amortizare. Atunci cand elementele care au stat la baza stabilirii initiale a 

duratei de utilizare  economica   s-au   modificat,   Societatea stabileste  o   noua   perioada  de amortizare. 

Modificarea duratei de utilizare economica reprezinta modificare de estimare contabila. 

 

Metoda de amortizare se poate modifica doar atunci cand aceasta este determinata de o eroare in 

estimarea modului de consumare a beneficiilor aferente respectivei imobilizari corporale. 

 

Cedarea si casarea  

O imobilizare corporala este  scoasa din evidenta la cedare sau casare, atunci cand nici un beneficiu 

economic viitor nu mai este asteptat din utilizarea sa ulterioara.  

 

In cazul scoaterii din evidenta a unei imobilizari corporale, sunt evidentiate distinct veniturile din vanzare, 

cheltuielile reprezentand valoarea neamortizata a imobilizarii si alte cheltuieli legate de cedarea acesteia.  

In scopul prezentarii in contul de profit si pierdere, castigurile sau pierderile obtinute in urma casarii sau 

cedarii unei imobilizari corporale trebuie determinate ca diferenta intre veniturile generate de scoaterea 

din evidenta si valoarea sa neamortizata, inclusiv cheltuielile ocazionate de aceasta si trebuie prezentate 

ca valoare neta, ca venituri sau cheltuieli, dupa caz, in contul de profit si pierdere, la elementul “Alte 

venituri din exploatare”, respectiv “Alte cheltuieli de exploatare”, dupa caz. 

 

Compensatii de la terti  

In cazul distrugerii totale sau partiale a unor imobilizari corporale, creantele sau sumele compensatorii 

incasate de la terti, legate de acestea, precum si achizitionarea sau construtia ulterioara de active fiind  

operatiuni economice distincte se inregistreaza ca atare pe baza documentelor justificative.  

Astfel, deprecierea activelor se evidentiaza la momentul constatarii acesteia, iar dreptul de a incasa 

compensatiile se evidentiaza pe seama veniturilor conform contabilitatii de angajamente, in momentul 

stabilirii acestuia.  

 

2.8. Vanzarea si inchirierea unui  activ pe termen lung  
 

Vanzarile unui activ pe termen lung, cu inchirierea ulterioara a acestuia de la locator este contabilizata 

diferit in functie de tipul contractului de leasing incheiat intre parti : 

• in cazul unui contract de leasing financiar, nu se inregistreaza vanzarea mijlocului fix, nefiind 
indeplinite conditiiel de recunoastere ale veniturilor, iar respectiva tranzactie este o tranzactie 
de finantare. Ca urmare, se evidentiaza in contabilitate finantarea locatarului de catre locator 
(ex: intrarea de numerar si datoria pe temen lung) 
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• in cazul unui contract de leasing operational, locatarul contabilizeaza o tranzactie de vanzare 
cu inregistrarea scoaterii din evidenta a activului, cat si cheltuiala cu ratele de leasing lunare 
conform contractului. 

 

2.9. Deprecierea activelor imobilizate  
 

Determinarea pierderilor din depreciere 

 

Valoarea recuperabila a activelor imobilizate corporale si necorporale este considerata valoarea cea mai 

mare dintre valoarea justa mai putin costurile de vanzare si valoarea de utilizare. Estimarea valorii de 

utilizare a unui activ implica actualizarea fluxurilor de trezorerie viitoare estimate utilizand o rata de 

actualizare inainte de impozitare care reflecta evaluarile curente de piata cu privire la valoarea in timp a 

banilor si riscurile specifice activului. In cazul unui activ care nu genereaza independent fluxuri de 

trezorerie semnificative, valoarea recuperabila este determinata pentru unitatea generatoare de 

trezorerie careia activul ii apartine. 

Valoarea contabila a activelor imobilizate ale Societatii este analizata la data fiecarui bilant pentru a 

determina daca exista pierderi din depreciere. Daca o asemenea pierdere din depreciere este probabila, 

este estimata valoarea pierderilor din depreciere.  

 

Corectarea valorii imobilizarilor necorporale si corporale si aducerea lor la nivelul valorii de inventar se 

efectueaza, in functie de tipul de depreciere existenta, fie prin inregistrarea unei amortizari suplimentare, 

in cazul in care se constata o depreciere ireversibila, fie prin constituirea sau suplimentarea ajustarilor 

pentru depreciere, in cazul in care se constata o depreciere reversibila a acestora.  

 

Reluarea ajustarilor pentru pierderi din depreciere 

 

O ajustare pentru depreciere a imobilizarilor este este reluata in cazul in care s-a produs o schimbare a 

estimarilor utilizate pentru a determina valoarea recuperabila. In cazul ajustarilor recunoscute pentru 

deprecierea fondului comercial, acestea nu se mai reiau ulterior la venituri.  

 

O ajustare pentru depreciere poate fi reluata in masura in care valoarea contabila a activului nu depaseste 

valoarea recuperabila, mai putin amortizarea, care ar fi fost determinata daca ajustarea pentru depreciere 

nu ar fi fost recunoscuta.  

 

2.10.  Stocuri 
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Principalele categorii de stocuri sunt marfurile, piesele de schimb, materialele consumabile si ambalajele. 

 

In categoria stocurilor se cuprind si bunurile aflate in custodie, pentru prelucrare sau in consignatie la 

terti, care se inregistreaza distinct in contabilitate pe categorii de stocuri. 

 

Costul stocurilor cuprinde toate costurile aferente achizitiei si prelucrarii, precum si alte costuri suportate 

pentru a aduce stocurile in forma si in locul in care se gasesc. Reducerile comerciale acordate de furnizor 

si inscrise pe factura de achizitie ajusteaza in sensul reducerii costul de achizitie al bunurilor. Atunci cand 

achizitia de produse si primirea reducerii comerciale sunt tratate impreuna, reducerile comerciale primite 

ulterior facturarii ajusteaza, de asemenea, costul de achizitie al bunurilor. Reducerile comerciale primite 

ulterior facturarii corecteaza costul stocurilor la care se refera, daca acestea mai sunt in gestiune. Daca 

stocurile pentru care au fost primite reducerile ulterioare nu mai sunt in gestiune, acestea se evidentiaza 

distinct in contabilitate (contul 609 “Reduceri comerciale primite”), pe seama conturilor de terti.  

 

Daca reducerile  comerciale inscrise  pe factura de achizitie acopera in totalitate contravaloarea bunurilor 

achizitionate, acestea se inregistreaza in contabilitate la valoarea justa, pe seama veniturilor curente 

(contul 758,Alte venituri din  exploatare”). 

 

La iesirea din gestiune stocurile se evalueaza pe baza metodei FIFO (primul intrat, primul iesit).  

 

La data bilantului, stocurile sunt evaluate la valoarea cea mai mica dintre cost si valoarea realizabila neta. 

Valoarea realizabila neta este pretul de vanzare estimat a fi obtinut pe parcursul desfasurarii normale a 

activitatii, mai putin costurile estimate pentru finalizarea bunului, atunci cand este cazul, si costurile 

estimate necesare vanzarii. 

 

Acolo unde este cazul se constituie ajustari de valoare pentru stocuri invechite, cu miscare lenta sau cu 

defecte/deteriorate.  

 

2.11. Creante comerciale 
 

Creantele comerciale sunt recunoscute si inregistrate initial la valaorea conform facturilor, sau conform 

documentelor care atesta livrarea bunurilor, respectiv prestarea serviciilor. 

 

Evaluarea valorii recuperabile a creantelor la data bilantului se face la valoarea lor probabila de incasare 

sau de plata. Diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar stabilita la inventariere si valoarea 
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contabila a creantelor se inregistreaza in contabilitate pe seama ajustarilor pentru deprecierea.  Ajustarile 

pentru depreciere sunt constituite cand exista dovezi conform carora Societatea nu va putea incasa 

creantele la scadenta initial agreata. Creantele neincasabile sunt inregistrate pe cheltuieli cand sunt 

identificate 

Pierderea din depreciere aferenta unei creante  este reluata daca cresterea ulterioara a valorii 

recuperabile poate fi legata de un eveniment care a avut loc dupa ce pierderea din depreciere a fost 

recunoscuta.  

 

Creantele preluate prin cesionare se evidentiaza in contabilitate la costul de achizitie, valoarea nominala 

a acestora evidentiindu-se in afara bilantului.  

 

2.12. Numerar si echivalente numerar  
 

Disponibilitatile banesti sunt formate din numerar, conturi la banci, depozite bancare pe termen pe 

termen de cel mult trei luni daca sunt detinute cu scopul de a acoperi nevoia de numerar pe termen scurt, 

cecuri si efectele comerciale depuse la banci. Descoperitul de cont este inclus in bilant in cadrul sumelor 

datorate institutiilor de credit ce trebuie platite intr-o perioada de un an.  

 

Pentru situatia fluxului de trezorerie, numerarul si echivalentele acestuia cuprind numerar in casa, conturi 

la banci, investitii financiare pe termen scurt, -, net de descoperitul de cont.  

 

2.13. Imprumuturi  
 

Imprumuturile pe termen scurt si lung sunt inregistrate la suma primita. . Onorariile si comisioanele 

bancare achitate in vederea obtinerii de imprumuturi pe termen lung se recunosc pe seama cheltuielilor 

inregistrate in avans. Cheltuielile in avans se recunosc la cheltuieli curente esalonat, pe perioada de 

rambursare a imprumuturilor respective. 

 

Portiunea pe termen scurt a imprumuturilor pe termen lung este clasificata in „Datorii: Sumele care 

trebuie platite intr-o perioada de pana la un an” si inclusa impreuna cu dobanda datorata la data bilantului 

contabil in cadrul datoriilor curente. 

 

2.14.  Datorii  
 

Obligatiile comerciale sunt inregistrate la cost, care reprezinta valoarea obligatiei ce va fi platita in viitor 

pentru bunurile si serviciile primite, indiferent daca au fost sau nu facturate catre Societate.  
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2.15. Contracte de leasing operational 
 

Contractele de leasing in care o portiune semnificativa a riscurilor si beneficiilor asociate proprietatii sunt 

retinute de locator sunt clasificate ca si contracte de leasing operational.  

Platile aferente unui contract de leasing operational sunt recunoscute ca si cheltuieli in contul de profit si 

pierdere, liniar pe perioada contractului de leasing. Stimulentele primite pentru incheierea unui contract 

de leasing operational nou sau reinnoit sunt recunoscute drept parte integranta din valoarea neta a 

contraprestatiei convenite pentru utilizarea activului in regim de leasing, indiferent de natura 

stimulentului, de forma sau de momentul in care se face plata, reducand astfel cheltuielile cu chiria pe 

toata durata contractului de leasing, pe o baza liniara. 

 

2.16. Provizioane  
 

Provizioanele sunt recunoscute atunci cand Societatea are o obligatie curenta (legala sau implicita) 

generata u de un eveniment anterior, este probabil ca o iesire de resurse sa fie necesara pentru a onora 

obligatia, iar datoria poate fi estimata in mod credibil. 

 

Valoarea recunoscuta ca provizion constituie cea mai buna estimare la data bilantului a costurilor 

necesare stingerii obligatiei curente.  

 

Cea mai buna estimare a costurilor necesare stingerii datoriei curente este suma care Societatea ar plati-

o, in mod rational, pentru stingerea obligatiei la data bilantului sau pentru transferarea acesteia unei terte 

parti la acel moment.  

 

In cazul in care efectul valorii-timp a banilor este semnificativ, valoarea provizionului reprezinta valoarea 

actualizata a cheltuielilor estimate a fi necesare pentru stingerea obligatiei. Rata de actualizare utilizata 

reflecta evaluarile curente pe piata ale valorii-timp a banilor si ale riscurilor specifice datoriei. Actualizarea 

se efectueaza de catre persoane specializate. Castigurile rezultate din cedarea preconizata a activelor nu 

trebuie luate in considerare in evaluarea unui provizion.  

 

Daca se estimeaza ca o parte sau toate cheltuielile legate de un provizion vor fi rambursate de catre o 

terta parte, rambursarea trebuie recunoscuta numai in momentul in care exista dovezi clare ca 

rambursarea va fi primita. Rambursarea este considerata ca un activ separat. Suma care se recunoaste ca 

rambursare nu depaseste valoarea provizionului. In cazul in care Societatea poate sa solicite unei alte parti 

sa plateasca, integral sau partial, cheltuielile impuse pentru decontarea unui provizion, iar Societatea nu 

este raspunzatoare pentru sumele in cauza, Societatea nu include sumele respective in provizion. 
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Provizioanele sunt revizuite la data fiecarui bilant si ajustate pentru a reflecta cea mai buna estimare 

curenta. In cazul in care pentru stingerea unei obligatii nu mai este probabila o iesire de resurse, 

provizionul trebuie anulat prin reluare la venituri.  

 

Provizioane pentru Restructurare 

 

Provizioanele pentru restructurare se pot constitui in urmatoarele situatii:  

a) vanzarea sau incetarea activitatii unei parti a afacerii;  
b) inchiderea unor sedii ale entitatii;  
c) modificari in structura conducerii, de exemplu, eliminarea unui nivel de conducere;  
d) reorganizari fundamentale care au un efect semnificativ in natura si scopul activitatilor entitatii 

 

Societatea recunoaste in contabilitate un provizion pentru restructurare in masura in care urmatoarele 

conditii sunt indeplinite cumulativ:  

a) Societatea dispune de un plan oficial detaliat de restructurare care stipuleaza activitatea sau partea 
de activitate la care se refera, principalele locatii afectate de planul de restructurare, numarul 
aproximativ de angajati care vor primi compensatii pentru incetarea activitatii, distributia si posturile 
acestora, cheltuielile implicate, si data de la care se va implementa planul de restructurare; 

 

b) Societatea a provocat celor afectati o asteptare privind realizarea restructurarii prin inceperea 
implementarii acelui plan sau prin anuntarea principalelor sale caracteristici celor afectati de acesta. 

 

Un provizion aferent restructurarii include numai costurile directe generate de restructurare, si anume 

cele care – sunt generate in mod necesar de procesul de restructurare si nu sunt legate de continuarea 

activitatii entitatii. Cheltuielile referitoare la administrarea viitoare a activitatii nu sunt provizionate. 

 

Provizioane pentru garantii 

Un provizion pentru garantii este recunoscut atunci cand produsele sau serviciile acoperite de garantie 

sunt vandute. Valoarea provizionului se bazeaza pe informatii istorice cu privire la garantiile acordate si 

este estimata prin ponderarea tuturor rezultatelor posibile cu probabilitatea de realizare a fiecaruia. 

 

Provizioane pentru contracte cu titlu oneros 

Un provizion pentru un contract cu titlu oneros se recunoaste atunci cand costurile inevitabile aferente indeplinirii 

obligatiilor contractuale depasesc beneficiile economice preconizate a fi obtinute din contractul in cauza. 

Costurile inevitabile ale unui contract reflecta costul net de iesire din contract, adica valoarea cea mai mica dintre 
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costul indeplinirii contractului si eventualele compensatii sau penalitati generate de neindeplinirea contractului. 

Inainte de constituirea provizionului, Societatea recunoaste orice pierdere din deprecierea activelor 

alocate contactului. 

 

Alte provizioane 

 

Provizioane se recunosc de asemenea pentru litigii, amenzi si penalitati, despagubiri, daune si alte datorii 

incerte, impozite, pensii si obligatii similare, prime ce urmeaza a se acorda personalului in functie de 

profitul realizat si in legatura cu acorduri de concesiune. 

 

2.17. Pensii si beneficii ulterioare angajarii  
 

In cadrul activitatii curente pe care o desfasoara, Societatea efectueaza plati catre statul roman in 

beneficiul angajatilor sai. Toti salariatii societatii sunt inclusi in planul de pensii al Statului Roman. 

Societatea nu opereaza nicio alta schema de pensii sau plan de beneficii post-pensionare si, in consecinta, 

nu are nicio obligatie in ceea ce priveste pensiile. In plus, Societatea nu are obligatia de a furniza beneficii 

suplimentare fostilor sau actualilor salariati.  

 

 

2.18.  Subventii  
 

Subventiile se recunosc cand exista suficienta siguranta ca: societatea va respecta conditiile impuse de 

acordarea lor si subventiile vor fi primite. 

 

Subventiile pentru active, inclusiv subventiile nemonetare la valoarea justa, se inregistreaza in 

contabilitate ca subventii pentru investitii si se recunosc in bilant ca venit amanat. Venitul amanat se 

inregistreaza in contul de profit si pierdere pe masura inregistrarii cheltuielilor cu amortizarea sau la 

casarea ori cedarea activelor. 

 

Subventiile care compenseaza Societatea pentru cheltuielile efectuate sunt recunoscute in contul de 

profit sau pierdere in mod sistematic in aceleasi perioade in care sunt recunoscute cheltuielile. 

 

Veniturile din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete se prezinta in contul de profit si 

pierdere ca parte a cifrei de afaceri nete, iar celelalte venituri din subventii se prezinta in contul de profit 
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si pierdere ca o corectie a cheltuielilor pentru care au fost acordate sau ca elemente de venituri, potrivit 

structurii prevazute in acest sens. 

 

2.19. Capital social  
 

Capitalul social compus din parti sociale este inregistrat la valoarea stabilita pe baza actelor de constituire 

si a actelor aditionale, dupa caz, ca si a documentelor justificative privind varsamintele de capital. 

 

Societatea recunoaste modificarile la capitalul social numai dupa aprobarea lor la Registrul Comertului. 

 

2.20. Rezerve legale 
 

Se constituie in proportie de 5% din profitul brut de la sfarsitul anului pana cand rezervele legale totale 

ajung la 20% din capitalul social varsat in conformitate cu prevederile legale.  

 

2.21. Dividende 
 

Dividendele sunt recunoscute ca datorie in perioada in care este aprobata repartizarea lor. Repartizarea 

dividendelor se face ulterior aprobarii situatiilor financiare. 

 

2.22.  Rezultat reportat  
 

Profitul contabil ramas dupa repartizarea cotei de rezerva legala realizata, in limita a 20 % din capitalul 

social se preia in cadrul rezultatului reportat la inceputul exercitiului financiar urmator celui pentru care 

se intocmesc situatiile financiare anuale, de unde urmeaza a fi repartizat pe celelalte destinatii legale.  

 

Evidentierea in contabilitate a destinatiilor profitului contabil se efectueaza in anul urmator dupa 

adunarea generala a asociatilor care a aprobat repartizarea profitului, prin inregistrarea sumelor 

reprezentand dividende cuvenite asociatilor, rezerve si alte destinatii, potrivit legii.  

 

 

2.23. Venituri  
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Veniturile din vanzarea bunurilor. Veniturile din vanzari de bunuri se inregistreaza in momentul predarii 

bunurilor catre cumparatori, al livrarii lor pe baza facturii sau in alte conditii prevazute in contract, care 

atesta transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor respective, catre clienti.  

Veniturile din vanzarea bunurilor se recunosc in momentul in care sunt indeplinite urmatoarele conditii:  

a) Societatea a transferat cumparatorului riscurile si avantajele semnificative care decurg din proprietatea 

asupra bunurilor  

b) Societatea nu mai gestioneaza bunurile vandute la nivelul la care ar fi facuto, in mod normal, in cazul 

detinerii in proprietate a acestora si nici nu mai detine controlul efectiv asupra lor;  

c) marimea veniturilor poate fi evaluata in mod credibil;  

d) este probabil ca beneficiile economice asociate tranzactiei sa fie generate catre entitate; si  

e) costurile tranzactiei pot fi evaluate in mod credibil.  

  

Daca Societatea pastreaza doar un risc nesemnificativ aferent dreptului de proprietate, tranzactia 

reprezinta o vanzare si veniturile sunt recunoscute. 

 

Momentul cand are loc transferul riscurilor si avantajelor semnificative aferente dreptului de proprietate 

asupra bunurilor se determina in urma examinarii circumstantelor in care s-a desfasurat tranzactia, si 

termenilor din contractele de vanzare.  

 

Pentru bunurile livrate in baza unui contract de consignatie, se considera ca livrarea bunurilor de la 

consignant la consignatar are loc la data la care bunurile sunt livrate de consignatar clientilor sai. 

 

Pentru bunurile transmise in vederea testarii sau a verificarii conformitatii, se considera ca transferul 

proprietatii bunurilor a avut loc la data acceptarii bunurilor de catre beneficiar.  

 

Reducerile comerciale acordate ulterior facturarii, indiferent de perioada la care se refera, se evidentiaza 

distinct in contabilitate (contul 709 “Reduceri comerciale acordate”), pe seama conturilor de terti. In cazul 

in care reducerile comerciale reprezinta evenimente ulterioare datei bilantului, acestea se inregistreaza 

la data bilantului in contul 418 ”Clienti –facturi de intocmit“, si se reflecta in situatiile financiare ale 

exercitiului pentru care se face raportarea daca sumele respective se cunosc la data bilantului. 

 

 

Venituri din prestarea serviciilor 
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Veniturile din prestarea de servicii sunt recunoscute in perioada in care au fost prestate. Prestarea de 

servicii cuprinde inclusiv executarea de lucrari si orice alte operatiuni care nu pot fi considerate livrari de 

bunuri. 

 

Stadiul de executie al lucrarii se determina pe baza de situatii de lucrari care insotesc facturile, procese-

verbale de receptie sau alte documente care atesta stadiul realizarii si receptia serviciilor prestate. 

 

In cazul lucrarilor de constructii, recunoasterea veniturilor se face pe baza actului de receptie semnat de 

beneficiar, prin care se certifica faptul ca executantul si-a indeplinit obligatiile in conformitate cu 

prevederile contractului si ale documentatiei de executie. 

 

In cazul in care pretul de vanzare include o valoare distincta, specificata contractual, destinata prestarii 

ulterioare de servicii, acea suma este amanata (contul 472 “Venituri inregistrate in avans”) si recunoscuta 

ca venit pe parcursul perioadei in care se presteaza serviciile, dar nu mai tarziu de incheierea perioadei 

pentru care a fost contractata prestarea ulterioara de servicii. 

 

Venituri din comisioane 

Atunci cand Societatea actioneaza in calitate de agent si nu de principal intr-o tranzactie, veniturile sunt 

recunoscute la valoarea neta a comisionului Societatii.  

 

Venituri din redevente, chirii 

Veniturile din redevente si chirii se recunosc pe baza contabilitatii de angajamente, conform contractului. 

Stimulentele acordate pentru incheierea unui contract de leasing operational nou sau reinnoit  sunt 

recunoscute drept parte integranta din valoarea neta a contraprestatiei convenite pentru utilizarea 

activului in regim de leasing, indiferent de natura stimulentului, de forma sau de momentul in care se face 

plata, reducand astfel veniturile din chirii pe toata durata contractului de leasing, pe o baza liniara. 

   

2.24. Impozite si taxe  
 

Societatea inregistreaza impozit pe profit curent in conformitate cu legislatia romana in vigoare la data 

situatiilor financiare. Datoriile legate de impozite si taxe sunt inregistrate in perioada la care se refera. 

 

2.25. Venituri si cheltuieli financiare  
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Veniturile financiare cuprind veniturile din dobanzi, veniturile din dividende, veniturile din imobilizari 

financiare cedate, veniturile din investitii financiare  pe termen scurt – net, venituri din diferente de curs 

valutar si veniturile din sconturi obtinute. Veniturile financiare se recunsoc pe baza contabilitatii de 

angajamnete. Astefl, veniturile din dobanzi se recunosc periodic, in mod proportional, pe masura generarii 

venitului respectiv, pe baza contabilitatii de angajamente; dividendele se recunosc atunci cand este 

stabilit dreptul actionarului de a le incasa.  

 

Cheltuielile financiare cuprind cheltuiala cu dobanda aferenta imprumuturilor, amortizarea actualizarii 

provizioanelor, pierderile din depreciere recunoscute aferente activelor financiare, cheltuielile privind 

imobilizariel financiare cedate, cheltuielile privind investitiile financiare  pe termen scurt – net, cheltuieli 

din diferente de curs valutar si chetuieli privind sconturile obtinute. Toate costurile indatorarii care nu 

sunt direct atribuibile achizitiei, constructiei sau producerii activelor cu ciclu lung de fabricatie sunt 

recunoscute in contul de profit si pierdere, periodic, pe baza contabilitatii de angajamente,  

 

2.26.  Erori contabile  
 

Erorile constatate in contabilitate se pot referi fie la exercitiul financiar curent, fie la exercitiile financiare 

precedente; erorile din perioadele anterioare se refera inclusiv la prezentarea eronata a informatiilor in 

situatiile financiare anuale. Corectarea erorilor se efectueaza la data constatarii lor. Erorile din perioadele 

anterioare sunt omisiuni si declaratii eronate cuprinse in situatiile financiare ale entitatii pentru una sau 

mai multe perioade anterioare rezultand din greseala de a utiliza sau de a nu utiliza informatii credibile 

care:  

a) erau disponibile la momentul la care situatiile financiare pentru acele perioade au fost aprobate spre a 

fi emise;  

b) ar fi putut fi obtinute in mod rezonabil si luate in considerare la intocmirea si prezentarea acelor situatii 

financiare anuale.  

 

Corectarea erorilor aferente exercitiului financiar curent se efectueaza pe seama contului de profit si 

pierdere. Corectarea erorilor semnificative aferente exercitiilor financiare precedente se efectueaza pe 

seama rezultatului reportat. Erorile nesemnificative aferente exercitiilor financiare precedente se 

corecteaza pe seama contului de profit si pierdere. 

 

Corectarea erorilor aferente exercitiilor financiare precedente nu determina modificarea situatiilor 

financiare ale acelor exercitii. In cazul erorilor aferente exercitiilor financiare precedente, corectarea 

acestora nu presupune ajustarea informatiilor comparative prezentate in situatiile financiare. Informatii 

comparative referitoare la pozitia financiara si performanta financiara, respectiv modificarea pozitiei 

financiare, sunt prezentate in notele explicative. In notele explicative la situatiile financiare sunt 

prezentate de asemenea informatii cu privire la natura erorilor constatate si perioadele afectate de 

acestea. 
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2.27. Parti legate  
O parte legata este o persoana sau o entitate care este legata entitatii care intocmeste situatii financiare, 

denumita in continuare entitate raportoare. 

O persoana sau un membru apropiat al familiei persoanei respective este legat(a) unei entitati raportoare 

daca acea persoana: 

(i)detine controlul sau controlul comun asupra entitatii raportoare; 

(ii)are o influenta semnificativa asupra entitatii raportoare; sau 

(iii)este un membru al personalului-cheie din conducerea entitatii raportoare sau a societatii-mama a 

entitatii raportoare. 

 

O entitate este legata unei entitati raportoare daca intruneste oricare dintre urmatoarele conditii: 

(i)entitatea si entitatea raportoare sunt membre ale aceluiasi grup (ceea ce inseamna ca fiecare societate-

mama, filiala si filiala din acelasi grup este legata de celelalte); 

(ii)o entitate este entitate asociata sau entitate controlata in comun a celeilalte entitati (sau entitate 

asociata sau entitate controlata in comun a unui membru al grupului din care face parte cealalta entitate); 

(iii)ambele entitati sunt entitati controlate in comun ale aceluiasi tert; 

(iv)o entitate este entitate controlata in comun a unei terte entitati, iar cealalta este o entitate asociata a 

tertei entitati; 

(v)entitatea este un plan de beneficii postangajare in beneficiul angajatilor entitatii raportoare sau ai unei 

entitati legate entitatii raportoare. In cazul in care chiar entitatea raportoare reprezinta ea insasi un astfel 

de plan, angajatorii sponsori sunt, de asemenea, legati entitatii raportoare; 

(vi)entitatea este controlata sau controlata in comun de o persoana sau un membru apropriat al familiei 

persoanei respective care detine controlul sau sau controlul comun asupra entitatii raportoare, are o 

influenta semnificativa asupra entitatii raportoare; sau este un membru al personalului-cheie din 

conducerea entitatii raportoare sau a societatii-mama a entitatii raportoare. 

(vii) o persoana sau un membru apropriat al familiei persoanei respective care detine controlul sau sau 

controlul comun asupra entitatii raportoare influenteaza semnificativ entitatea sau este un membru al 

personalului-cheie din conducerea entitatii (sau a societatii-mama a entitatii); 

(viii)entitatea sau orice membru al unui grup din care aceasta face parte furnizeaza servicii personalului –

cheie din conducerea entitatii raportoare sau societatii-mama a entitatii raportoare. 

Personalul-cheie din conducere reprezinta acele persoane care au autoritatea si responsabilitatea de a 

planifica, conduce si controla activitatile entitatii, in mod direct sau indirect, incluzand oricare director 

(executiv sau altfel) al entitatii.  

Membrii apropiati ai familiei unei persoane sunt acei membri ai familiei de la care se poate astepta sa 

influenteze sau sa fie influentati de respectiva persoana in relatia lor cu entitatea si includ:  

a) copiii si sotia sau partenerul de viata al persoanei respective;  
b) copiii sotiei sau ai partenerului de viata al persoanei respective; si  
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c) persoanele aflate in intretinerea persoanei respective sau a sotiei ori a partenerului de viata al acestei 
persoane.  

 

In conformitate cu OMF 1802/2014, entitati afiliate inseamna doua sau mai multe entitati din cadrul 

aceluiasi grup. 
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2. ACTIVE IMOBILIZATE 
 

a) Imobilizari necorporale 

 

COST 

Sold la  

1 ianuarie 2020   Cresteri   Reduceri   

Sold la  

31 decembrie 

2020 

                

Cheltuieli de constituire        

Cheltuieli de dezvoltare 800.456  -  -  800.456 

Concesiuni, brevete, licente, 

marci, drepturi si valori similare 

si alte imobilizari necorporale 398.549  22.361  -  420.910 

Active necorporale de explorare 

şi evaluare a resurselor minerale -  -  -  - 

Fond comercial -  -  -  - 

Avansuri -  -  -  - 

  

Total 1.199.005  22.361  -  1.221.366 

 

 

 

AMORTIZARE 

Sold la  

1 ianuarie 2020   

Amortizarea 

anului   Reduceri   

Sold la  

31 decembrie 

2020 

                

Cheltuieli de 

constituire        

Cheltuieli de 

dezvoltare 315.859  251.800  -  567.659 

Concesiuni, brevete, 

licente, marci, 

drepturi si valori 

similare si alte 

imobilizari 

necorporale -  -  -  - 
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Amortizarea activelor 

necorporale de 

explorare şi evaluare 

a resurselor minerale 127.966  146.872  -  274.838 

Fond comercial -  -  -  - 

Avansuri -  -  -  - 

         

Total 443.825  398.672    842.497 
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3. ACTIVE IMOBILIZATE (continuare) 

 

a) Imobilizari necorporale (continuare) 

 

AJUSTARI DE VALOARE 

Sold la  

1 ianuarie 2020   Cresteri   Reluari   

Sold la  

31 decembrie 

2020 

                

Cheltuieli de constituire -  -  -  - 

Cheltuieli de dezvoltare -  -  -  - 

Concesiuni, brevete, 

licente, marci, drepturi si 

valori similare si alte 

imobilizari necorporale -  -  -  - 

Ajustări pentru 

deprecierea activelor 

necorporale de explorare 

şi evaluare a resurselor 

minerale -  -  -  - 

Fond comercial -  -  -  - 

Avansuri -  -  -  - 

         

Total -  -  -  - 

         

Valoare neta 755.180      378.869 
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3. ACTIVE IMOBILIZATE (continuare) 

 

b)     Imobilizari corporale 

 

   Sold la   Cresteri   Reduceri    Sold la 

COST 1 ianuarie 2020   Achizitii   Transfer   Reevaluare   Cedari   Transfer   

31 decembrie 

2020 

                            

Terenuri si amenajari de 

terenuri 10.342.687  686.370  -  -  -  -  11.029.057 

Constructii 32.198.248  209.483  -  -  194.998  -  32.212.733 

Instalatii tehnice si masini 52.102.444  2.357.037  -  -  584.537  -  53.874.944 

Alte instalatii, utilaje si 

mobilier 634.557  76.865  -  -  87.699  -  623.723 

Investitii imobiliare     -  -  -  -   

Active corporale de explorare 

si evaluare a resurselor 

minerale     -    -  -   

Active biologice productive 8.416.353  6.514.355  -  -  1.937.746  -  12.992.962 
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Imobilizari corporale in curs   60.748  -  -  -  -  60.748 

Avansuri acordate pentru 

imobilizari corporale 1.950.353  3.679.012  -  -  -  -  5.629.365 

               

Total 106.843.647  13.606.231  -  -  2.804.980  -  116.423.532 
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3. ACTIVE IMOBILIZATE (continuare) 

b)     Imobilizari corporale (continuare) 
 

AMORTIZARE 

Sold la  

1 ianuarie 2020   

Amortizarea 

anului   Reevaluare   Reduceri   

Sold la  

31 decembrie 

2020 

                    

Amenajari de terenuri          

Constructii 6.477.705  1.519.501  -  12.731  7.984.475 

Instalatii tehnice si masini 28.200.304  5.458.340  -  634.148  33.024.496 

Alte instalatii, utilaje si mobilier 204.724  98.131  -  (2.668)  305.523 

Investitii imobiliare -  -  -  -   

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor 

minerale -  -  -  -   

Active biologice productive 2.687.765  1.575.326  -  902.107  3.360.984 

           

Total 37.570.498  8.651.298  -  1.546.318  44.675.478 
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AJUSTARI DE VALOARE 

Sold la  

1 ianuarie 2020   Cresteri   Reduceri   

Sold la  

31 decembrie 

2020 

  -              

Terenuri si amenajari de terenuri -  -  -  - 

Constructii -  -  -  - 

Instalatii tehnice si masini -  -  -  - 

Alte instalatii, utilaje si mobilier -  -  -   

Investitii imobiliare -  -  -  - 

Active corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale -  -  -  - 

Active biologice productive -  -  -  - 

Imobilizari corporale in curs -  -  -  - 

Avansuri pentru imobilizari corporale in curs. -  -  -  - 

         

Total        

         

Valoare neta 68.074.144      71.748.054 
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3. ACTIVE IMOBILIZATE (continuare) 

 

b) Imobilizari corporale (continuare) 

 

 

3. ACTIVE IMOBILIZATE (continuare) 

 

c) Imobilizari financiare 

 

COST 

Sold la  

1 ianuarie 2020   Cresteri   Reduceri   

Sold la  

31 decembrie 

2020 

         

Actiuni detinute la 

entitatile afiliate -  -  -   

Imprumuturi acordate 

entitatilor afiliate -  -  -   

Interese de participare -  -  -   

Imprumuturi acordate 

entitatilor de care 

compania este legata in 

virtutea intereselor de 

participare -  -  -   

Titluri detinute ca 

imobilizari -  -  -   

Alte imobilizari 11.000  -  -  11.000 

         

Total 11.000  -  -  11.000 

 

 

AJUSTARI DE VALOARE 

Sold la  

1 ianuarie 2020   Cresteri   Reluari   Sold la  
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31 decembrie 

2020 

                

Actiuni detinute la entitatile 

afiliate -  -  -  - 

Imprumuturi acordate 

entitatilor afiliate -  -  -  - 

Interese de participare -  -  -  - 

Imprumuturi acordate 

entitatilor de care compania 

este legata in virtutea 

intereselor de participare -  -  -  - 

Titluri detinute ca imobilizari -  -  -  - 

Alte imobilizari -  -  -  - 

         

Total        

         

Valoare neta 11.000      11.000 
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4  STOCURI 

 

Stocuri 

Sold la  

1 ianuarie 2020   

Sold la  

31 decembrie 2020 

 
      

Materii prime si materiale 7.956.282  10.076.532 

Materii prime si materiale aflate la terti -  - 

Produse in curs de executie 3.324.193  4.569.776 

Produse in curs de executie aflate la terti -  - 

Produse finite 5.191.753  2.785.100 

Produse finite aflate la terti -  678.324 

Marfuri 218.232  139.467 

Marfuri aflate la terti -  - 

Animale si pasari 11.312.949  9.193.295 

Alte stocuri -  - 

Avansuri pentru stocuri 150.424  1.947.304 

Diferente de pret la produse -  2.645.283 

Provizioane pentru deprecierea stocurilor (192.580)  - 

 

Total 27.961.253  32.035.081 
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5  CREANTE 

 

       Termen de lichiditate 

CREANTE 

Sold la  

1 ianuarie 

2020 

Sold la  

31 ianuarie 

2020   sub 1 an   peste 1 an 

             

Avansuri catre furnizorii de servicii 110.524 110.915  110.915  - 

Clienti si conturi asimilate 6.159.329 8.161.524  8.161.524  - 

Ajustari de valoare creante - clienti - (600.000)  (600.000)  - 

TVA neexigibila 116.852 185.843  185.843  - 

TVA de recuperat 89.768 479.353  479.353  - 

Alte creante  1.798.910 411.721  411.721  - 

Creante fata de societatile din 

cadrul grupului 

 

-  -  - 

Debitori diversi si alte creante  24.175  24.175  - 

Ajustari de valoare creante- 

debitori diversi 

- 

-  -  - 

Creante privind capitalul subscris si 

nevarsat 

- 

-  -  - 

Subventii guvernamentale 1.307.577 1.402.536  1.402.536  - 

 

Total 

9.582.960 

9.990.224  9.990.224   

 

 

 

6  NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR 

 

Numerar si echivalente de numerar 

Sold la  

1 ianuarie 2020   

Sold la  

31 decembrie 2020 
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Cecuri de incasat -  - 

Conturi la banci in lei 2.918.623  1.006.945 

Conturi la banci in valuta 2.578  10.846.144 

Numerar in casa 318.792  289.117 

Avansuri de trezorerie -  - 

Alte valori -  19.343 

 

Total 3.259.178  12.184.513 
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7  CHELTUIELI IN AVANS 

 

      De reluat 

CHELTUIELI IN AVANS 

Sold la  

1 ianuarie 2020   sub 1 an   peste 1 an 

            

Comisioane Procredit Bank 58.667  58.667   

Comisioane Banca Transilvania 20.251  20.251   

Comisioane Patria Bank 9.375  9.375   

Polite asigurare,servicii in avans,abon, 21.185  21.185   

 

Total 109.478  109.478  - 

 

 

      De reluat 

CHELTUIELI IN AVANS 

Sold la  

31 decembrie 

2020   sub 1 an   peste 1 an 

            

Com anual FGCR 2020 16.255  16.255   

Comisioane bancare, FGCR reinnoiri 770.778  770.778   

Servicii BIT Capital Partners 423.412  423.412   

Polite asigurare,servicii in avans,abon, 67.164  67.164   

 

Total 1.277.609  1.277.609  - 
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8  DATORII 

 

 

       Termen de exigibilitate 

DATORII 

Sold la 1 

ianuarie 

2020 

Sold la  

31 decembrie 

2020   sub 1 an   peste 1 an 

 
           

Imprumuturi din emisiuni de 

obligatiuni 

- 

14.600.400    14.600.400 

Alte finantari pe termen lung 2.559.748 4.670.081  1.372.115  3.297.966 

Dobanda aferenta datoriilor fata de 

entitati aflate in relatii speciale 

- 

-  -  - 

Sume datorate institutiilor de credit 47.887.423 59.150.699  34.498.735  24.651.963 

Avansuri de la clienti 1.300.000 1.054.488  1.054.488  - 

Furnizori – datorii comerciale 18.725.643 18.692.087  18.692.087  - 

Datorii fata de personal 301.598 422.255  422.255  - 

Impozite si taxe aferente salariilor 312.185 1.106.982  1.106.982  - 

Impozit pe profit curent - -  -  - 

TVA de plata - -  -  - 

TVA neexigibila - -  -  - 

Alte datorii fata de bugetul statului - -  -  - 

Datorii fata de actionari 105.641 105.641  105.641  - 

Dividende de plata 22.909 32.409  32.409  - 

Creditori diversi - -  -  - 

Alte datorii 4.482.581 1.038.656  1.038.656  - 

 

Total 

75.697.728 

100.873.698  58.323.368  42.550.330 
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Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni.  

In anul 2020, societatea a realizat o emisiune de obligatiuni in cadrul sistemului multilateral de 

tranzactionare – Piata de Obligatiuni Bursa de Valori Bucuresti. Conform memorandumului de admitere, 

si in baza hotararii actionarilor, societatea a emis un numar de 30.000 de obligatiuni neconditionate, 

negarantate, neconvertibile la o valoare nominala de 100 euro/obligatiune, valoarea totala a emisiunii 

fiind de  3.000.000 euro (14.600.400 lei). Maturitatea obligatiunillor este de 5 ani, scadenta fiind la data 

de 4 noiembrie 2025, iar plata cuponului se realizeaza trimestrial. Rata dobanzii este fixa, in cuantum de 

5,25%. Plasamentul a avut loc in perioada 27 octombrie – 30 octombrie 2020. 

 

Sume datorate institutiilor de credit includ urmatoarele: 

• credite pe termen lung pentru investitii in suma de 29.388.757 lei, din care prezentat pe 
termen scurt: 4.736.794 lei, iar pe termen lung: 24.651.963 lei 

• linii de credit pentru finantarea capitalului de lucru in suma de 29.761.942 lei. 
 

Creditele pe termen lung pentru investitii:  

 

Institutie de credit 
Sold la  

31 decembrie 2019 

Sold la 31 

decembrie 2020 

Agricover  7.381.206  1.883.486  

Banca Transilvania (a) 17.913.448 17.294.734 

IKB  674.925 466.363 

Libra Bank 423.589 400.867 

Procredit Bank (b) - 9.343.307 

Deutsche Leasing 3.104.840 - 

Total 29.498.008 29.388.757 

 

 

a) Contracte de imprumut pe termen lung acordate Societatii pentru achizitia de echipamente si 
dezvoltare fabrica, contractate in perioada 2015 – 2018, dupa cum urmeaza: 

- Contract de credit semnat in 2015, cu data scadenta 20.10.2021, valoarea imprumutului fiind de 
572.588 lei, cu o dobanda de 5,01% (ROBOR6M + 2,9%). La 31 decembrie 2020 valoarea 
imprumutului ramas de rambursat este in suma de 73.332 lei; 

- Contract de credit semnat in 2013, cu data scadenta 15.11.2023, valoarea imprumutului fiind de 
599.135 lei, cu o dobanda de 6,51% (ROBOR6M + 4,4%). La 31 decembrie 2020 valoarea 
imprumutului ramas de rambursat este in suma de 179.741 lei; 
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- Contract de credit semnat in 2014, cu data scadenta 10.08.2024, valoarea imprumutului fiind de 
8.999.920 lei, cu o dobanda de 6% (ROBOR6M D+ 3,9%). La 31 decembrie 2020 valoarea 
imprumutului ramas de rambursat este in suma de 3.583.269 lei; 

- Contract de credit semnat in 2016, cu data scadenta 20.12.2026, valoarea imprumutului fiind de 
12.534.760 lei, cu o dobanda de 5,09% (ROBOR6M + 2,98%). La 31 decembrie 2020 valoarea 
imprumutului ramas de rambursat este in suma de 11.512.448 lei; 

- Contract de credit semnat in 2018, cu data scadenta 20.12.2026, valoarea imprumutului fiind de 
2.000.000 lei, cu o dobanda de 5,09% (ROBOR6M + 2,98%). La 31 decembrie 2020 valoarea 
imprumutului ramas de rambursat este in suma de 1.945.944 lei; 

Creditele sunt garantate cu echipamente si ipoteci imobiliare de rang I asupra cladirilor si terenurilor 

detinute de catre Societate. 

  

b) Contracte de imprumut pe termen lung acordate Societatii pentru achizitia de echipamente si 
dezvoltare fabrica, contractate in perioada 2015 – 2018, dupa cum urmeaza: 

- Contract de credit semnat in 2020, cu data scadenta 10.10.2028, valoarea imprumutului fiind de 
9.500.000 lei, cu o dobanda de ROBOR3M + 3,5%. La 31 decembrie 2020 valoarea imprumutului 
ramas de rambursat este in suma de 9.343.307 lei. Creditul a fost acordate de catre banca pentru 
achizitia de terenuri agricole si refinantarea unor facilitati de credit. 

 

Linii de credit: 

 

Institutie de credit 
Sold la  

31 decembrie 2019 

Sold la 31 

decembrie 2020 

Agricover 8.260.396 4.133.453 

Banca Romaneasca (a) - 17.831.365 

Banca Transilvania 676.130 - 

Patria Bank 6.559.621 - 

Procredit Bank (b) 4.710.000 7.797.124 

Unicredit Bank 1.818.095 - 

Total 22.024.242 29.761.942 

 

 

a) Contracte de imprumut pe termen scurt – facilitate de credit acordate Societatii pentru finantarea 
capitalului de lucru, dupa cum urmeaza: 

- Contract de linie de credit semnat in 2020, cu data scadenta 23.07.2021, valoarea facilitatii fiind 
de 3.500.000 lei, cu o dobanda de ROBOR3M + 2,5%. La 31 decembrie 2020 valoarea utilizata este 
in suma de 3.499.825 lei.  
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- Contract de linie de credit semnat in 2020, cu data scadenta 23.07.2021, valoarea facilitatii fiind 
de 4.000.000 lei, cu o dobanda de ROBOR3M + 2,5%. La 31 decembrie 2020 valoarea utilizata este 
in suma de 4.000.000 lei. 

- Contract de linie de credit semnat in 2020, cu data scadenta 23.07.2021, valoarea facilitatii fiind 
de 7.500.000 lei, cu o dobanda de ROBOR3M + 2,5%. La 31 decembrie 2020 valoarea utilizata este 
in suma de 7.331.540 lei.  

- Contract de linie de credit semnat in 2020, cu data scadenta 23.07.2021, valoarea facilitatii fiind 
de 3.000.000 lei, cu o dobanda de ROBOR3M + 2,5%. La 31 decembrie 2020 valoarea utilizata este 
in suma de 3.000.000 lei.  
 

Facilitatile de credit sunt garantate cu active biologice (vaci de lapte rasa Holstein Friesian) si ipoteca 

mobiliara asupra drepturilor de creanta prezente si viitoare rezultate din relatiile comerciale cu 

anumiti clienti semnificativi. 

 

b) Contracte de imprumut pe termen scurt – facilitate de credit acordate Societatii pentru finantarea 
capitalului de lucru, dupa cum urmeaza: 

- Contract de linie de credit semnat in 2019, cu data scadenta 15.12.2021, valoarea facilitatii fiind 
de 4.000.000 lei, cu o dobanda de ROBOR3M + 2,10%. La 31 decembrie 2020 valoarea utilizata 
este in suma de 4.000.000 lei.  

- Contract de linie de credit semnat in 2020, cu data scadenta 11.10.2021, valoarea facilitatii fiind 
de 3.500.000 lei, cu o dobanda de ROBOR3M + 2,5%. La 31 decembrie 2020 valoarea utilizata este 
in suma de 3.500.000 lei. 

- Contract de linie de credit semnat in 2020, cu data scadenta 30.06.2021, valoarea facilitatii fiind 
de 2.000.000 lei, cu o dobanda de ROBOR6M + 2,00%. La 31 decembrie 2020 valoarea utilizata 
este in suma de 297.124 lei.  

Facilitatile de credit sunt garantate cu ipoteca mobiliara pe conturile curente si garantii imobiliare 

asupra bunurilor detinute de catre societate. 
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9  PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI 

 

      Transferuri     

  

Sold la  

1 ianuarie 2020   in cont   din cont   

Sold la  

31 decembrie 

2020 

                

Provizioane pentru litigii -  -  -   - 

Provizioane pentru garantii 

acordate clientilor -  -  -   - 

Provizioane pentru 

dezafectarea imobilizarilor 

corporale si alte actiuni 

similare legate de acestea -  -  -   - 

Provizioane pentru 

restructurare -  -  -   - 

Provizioane pentru pensii si 

obligatiuni similare -  -  -   - 

Provizioane pentru 

impozite -  -  -   - 

Provizioane pentru 

terminarea contractului de 

muncă -  -  -   - 

Alte provizioane 213.342  422.934  -   636.276 

 

Total 213.342  422.934  -   636.276 
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10  VENITURI IN AVANS 

 

      De reluat 

VENITURI IN AVANS 

Sold la  

1 ianuarie 2020   sub 1 an   peste 1 an 

            

Subventii pentru investitii 9.350.731  1.065.449  8.285.282 

Venituri inregistrate in avans -  -  - 

Venituri in avans aferente activelor 

primite prin transfer de la clienti -  -  - 

Fond comercial negativ -  -  - 

 

Total 9.350.731  1.065.449  8.285.282 

 

 

VENITURI IN AVANS 

Sold la  

31 decembrie 

2020   sub 1 an   peste 1 an 

            

Subventii pentru investitii 8.285.282  1.065.449  7.219.833 

Venituri inregistrate in avans -  -  - 

Venituri in avans aferente activelor 

primite prin transfer de la clienti -  -  - 

Fond comercial negativ -  -  - 

 

Total 8.285.282  1.065.449  7.219.833 

 

            Societatea a demarat in 2014 procesul de accesare a unei finantari europene nerambursabile 

pentru constructia si dotarea unei fabrici de procesare de aproximativ 1.500 mp. In luna martie a 

anului 2017 au inceput lucrarile de constructie iar in prima jumatate a anului 2018 fabrica s-a dat 

in folosinta luand asadar fiinta brandul ”Laptaria cu Caimac”.Pentru realizarea acestei investitii , 

societatea a contractat fonduri europene “AFIR” , nerambursabile in valoare de 11.140.888,36 lei       
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, in fiecare an fiind reluate la venituri din subventii pentru investitii o valoare de 1065449 lei, in 

functie de amortisment. 

 

11  CAPITAL SI REZERVE 

 

 

Capital social  

Descriere 

Sold la 1 ianuarie 

2020 

Sold la 31 

decembrie 2020 

Numar Numar 

Capital subscris actiuni ordinare  100.000 1.300.000 

Valoare nominala actiuni ordinare  0,01 0,01 

Valoare capital social  10.000 130.000 

 

 

In cursul anului, conform hotararii actionarilor a fost majorat capitalul social cu suma de 120.000 lei, 

capitalul social al Societatii fiind integral varsat la 31 decembrie 2020. 
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Structura actionariatului  

 

 

Sold la  

1 ianuarie  

2020 % 

Sold la  

31 decembrie 

2020 % 

Cocan Madalina Oana 10.000 100,00 127.400 98,00 

Cocan Adrian - - 1.300   1,00 

Serban Nicusor - - 1.300 1,00 

Total  10.000 100,00 130.000 100,00 

 

 

 

12  CIFRA DE AFACERI 

 

Cifra de afaceri 

Exercitiul financiar 

incheiat la 31 

decembrie 2019   

Exercitiul financiar 

incheiat la 31 

decembrie 2020 

        

Venituri din vânzarea produselor finite 42.180.711  58.389.960 

Venituri din vânzarea produselor agricole -  - 

Venituri din vânzarea activelor biologice de natura 

stocurilor -  - 

Venituri din vânzarea semifabricatelor -  1.378.011 

Venituri din vânzarea produselor reziduale 3.344   

Venituri din servicii prestate 677.862  1.202.457 

Venituri din studii şi cercetări -  - 

Venituri din redevențe, locații de gestiune şi chirii -  - 

Venituri din vânzarea mărfurilor 1.756.586  - 

Venituri din activități diverse -  - 
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Reduceri comerciale acordate (4.390.121)  (12.252.499) 

 

Total 40.228.381  48.717.929 

 

 

 

 

13  INFORMAŢII PRIVIND SALARIAŢII ŞI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRAŢIE, CONDUCERE ŞI DE 

SUPRAVEGHERE 

 

Numărul mediu de salariaţi în cursul anilor incheiati la 31 decembrie 2019 si 31 decembrie 2020 a fost 

după cum urmează: 

 

 

 

  

Exercitiul încheiat la 

31 decembrie  

2019  

Exercitiul încheiat la 

31 decembrie  

2020 

 

Personal management 6  7 

Personal administrativ 6  11 

Personal vanzari 4  18 

Personal marketing 1  1 

Personal financiar 0  1 

Personal logistica 5  11 

Personal productie 114  144 

 

Total personal 136 

 

193 
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Exercitiul încheiat la 

31 decembrie  

2019  

Exercitiul încheiat la 

31 decembrie  

2020 

       

Management 814.392  1.202.088 

Personal administrativ 486.624  1.077.996 

Personal vanzari 262.548  1.007.220 

Personal marketing 133.332  139.488 

Personal financiar 0  205.120 

Personal logistica 193.680  563.808 

Personal productie 4.942.074  5.946.782 

 

Total cheltuieli cu salariile 6.832.650  10.142.502 

     

    

Management 18.324  27.047 

Personal administrativ 10.949  24.255 

Personal vanzari 5.907  22.662 

Personal marketing 3.000  3.138 

Personal financiar 0  4.615 

Personal logistica 4.358  12.686 

Personal productie 133.055  192.437 

 

Total cheltuieli cu asigurările sociale 175.593  286.840 

    

    

Management    

Personal administrativ    

Personal vanzari    
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Personal marketing    

Personal financiar    

Personal logistica    

Personal productie    

 

Total cheltuieli pensii    

 

Total    
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14  CHELTUIELI DIN EXPLOATARE 

 

Cheltuieli privind prestaţiile externe 

Exercitiul financiar 

incheiat la 31 

decembrie 2019   

Exercitiul financiar 

incheiat la 31 

decembrie 2020 

        

Cheltuieli cu întreținerea şi reparațiile 169.482  356.630 

Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune şi 

chiriile 174.520  319.317 

Cheltuieli cu primele de asigurare 343.835  298.339 

Cheltuieli cu studiile şi cercetările    

Cheltuieli cu pregătirea personalului    

Cheltuieli cu colaboratorii 1.575.182  2.167.850 

Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile 161.948  238.572 

Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate 207.702  614.461 

Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal 2.138.562  2.956.344 

Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări 52.163  35.413 

Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicații 151.782  168.770 

Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 783.732  628.474 

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți 2.346.484  4.975.239 

    

 

Total 8.105.390  12.759.408 
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15  ALTE INFORMATII 

 

15.1. Repartizarea profitului 

 

    

Sold la  

1 ianuarie 2020   

Sold la  

31 decembrie 

2020 

          

Profit net de repartizat      

- rezerve legale      

- acoperirea pierderii contabile      

- dividende etc.      

 

Profit nerepartizat      

 

La 31 decembrie 2020, societatea a inregistrat o pierdere neta in suma de 6.159.611 lei, ce va fi 

recuperata pe seama rezultatului reportat si/sau din profiturile viitoare. 

 

 

15.2. Parti legate si parti afiliate 

 

15.2.1 Natura tranzactiilor cu partile legate  

 

Nume societate  Natura relatiei  Tip tranzactii  Tara de origine  

Agrobest SRL Parte afiliata Servicii, bunuri Romania 

 

 

15.2.2 Creantele cu partile legate  
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Parte legata 

Sold la 

1 ianuarie 2020 

Sold la 

31 decembrie 2020 

   

Agrobest SRL 1.803.696 619.278 

Total   1.803.696 619.278 

 

15.2.3 Datorii catre partile legate  

 

Parte legata 

Sold la  

1 ianuarie 2020 

Sold la  

31 decembrie 2020 

   

Agrobest SRL 3.529.658 1.479.289 

Total 3.529.658 1.479.289 

 

          15.2.4 Imprumut acordat 

 

Parte legata 

Sold la  

1 ianuarie 2020 

Sold la  

31 decembrie 2020 

   

Agrobest SRL 1.017.974 - 

Total 1.017.974 - 

 

 

15.2.5 Vanzari de bunuri si servicii si/sau active imobilizate 

 

Parte legata 

Exercitiul financiar 

incheiat la 

31 decembrie 

2019 

Exercitiul financiar 

incheiat la 

31 decembrie 

2020 
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Agrobest SRL 467.125 1.064.719 

Total 467.125                     1.064.719 

 

15.2.6 Achizitii de bunuri si servicii si/sau active imobilizate 

 

Parte legata 

Exercitiul financiar 

incheiat la 

31 decembrie 

2019 

Exercitiul financiar 

incheiat la 

31 decembrie 

2020 

Agrobest SRL 1.534.552 1.067.133 

Total 1.534.552 1.067.133 

 

 

15.3. Alte informatii 

 

Cheltuieli de audit  

 

Auditul statutar al exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2020  este asigurat de catre firma PKF 

FINCONTA SRL, onorariul auditorilor fiind stabilit prin intelegerea dintre cele doua parti si este prevazut in 

contractul de prestari servicii incheiat intre societate si auditor. 

 

 

Datorii contingente si litigii 

 

Toate sumele datorate Statului pentru taxe si impozite au fost platite sau inregistrate la data bilantului. 

Sistemul fiscal din Romania este in curs de consolidare si armonizare cu legislatia europeana, putand exista 

interpretari diferite ale autoritatilor in legatura cu legislatia fiscala, care pot da nastere la impozite, taxe si 

penalitati suplimentare. In cazul in care autoritatile statului descopera incalcari ale prevederilor legale din 

Romania, acestea pot determina dupa caz: confiscarea sumelor in cauza, impunerea obligatiilor fiscale 

suplimentare, aplicarea unor amenzi, aplicarea unor majorari de intarziere (aplicate la sumele de plata 

efectiv ramase). Prin urmare, sanctiunile fiscale rezultate din incalcari ale prevederilor legale pot ajunge la 

sume importante de platit catre Stat. Societatea si-a achitat la timp si in totalitate toate taxele, impozitele, 

penalitatile si dobanzile penalizatoare, in masura in care a fost cazul.  Autoritatile fiscale romane nu au 
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efectuat controale referitor la calculul impozitului pe profit. In Romania, exercitiul fiscal ramane deschis 

pentru verificari o perioada de 5 ani. 

Societatea este implicata intr-un numar de procese ce au ca obiect recuperarea creantelor rezultate din 

activitatea comerciala.  

 

Impozitarea 

 

Sistemul de impozitare din Romania este intr-o faza de consolidare si armonizare cu legislatia europeana. 

In acest sens inca exista interpretari diferite ale legislatiei fiscale.  In anumite situatii, autoritatile fiscale pot 

trata in mod diferit anumite aspecte, procedand la calcularea unor impozite si taxe suplimentare si a 

dobanzilor si penalitatilor de intarziere aferente. 

 

Conform legislatiei fiscale in vigoare, pe parcursul anului 2020, pentru neachitarea la termen de catre 

contribuabili a obligatiilor fiscale, s-au perceput dobanzi si penalitati de intarziere. 

In plus, Guvernul Romaniei detin un numar de agentii autorizate sa efectueze auditul (controlul) 

companiilor care opereaza pe teritoriul Romaniei. Aceste controale sunt similare auditorilor fiscale din alte 

tari, si pot acoperi nu numai aspecte fiscale dar si alte aspecte legale si regulatorii care prezinta interes 

pentru aceste agentii. In Romania, exercitiul fiscal ramane deschis pentru verificare fiscala timp de 5 ani. 

Conducerea Societatii considera ca obligatiile fiscale incluse in aceste situatii financiare sunt adecvate. 

 

Mediul inconjurator 

 

Romania se afla in prezent intr-o perioada de rapida armonizare a legislatiei de mediu cu legislatia in vigoare 

a Comunitatii Economice Europene. La 31 decembrie 2020, Societatea nu a inregistrat nicio datorie 

referitoare la costuri anticipate, incluzand taxe legale si de consultanta, studii, proiectare si implementare 

a planurilor de remediere a problemelor de mediu. Societatea nu considera costurile asociate cu 

problemele mediului inconjurator ca fiind semnificative.  

 

Pretul de transfer 

 

Legislatia fiscala din Romania contine reguli privind preturile de transfer intre persoane afiliate, inca din 

anul 2000. Cadrul legislativ curent defineste principiul „valorii de piata” pentru tranzactiile intre persoane 

afiliate, precum si metodele de stabilire a preturilor de transfer.  In conformitate cu legislatia fiscala 

relevanta, evaluarea fiscala a unei tranzactii realizate cu partile afiliate are la baza conceptul de pret de 

piata aferent respectivei tranzactii. In baza acestui concept, preturile de transfer trebuie sa fie ajustate 

astfel incat sa reflecte preturile de piata care ar fi fost stabilite intre entitati intre care nu exista o relatie de 

http://www.laptariacucaimac.ro/


Agroserv Mariuța SA 
Ferma Zootehnica  
Dragoești 927100, Ialomița 
www.laptariacucaimac.ro 
 

 

84 
 

afiliere si care actioneaza independent, pe baza „conditiilor normale de piata”.Ca urmare, este de asteptat 

ca autoritatile fiscale sa initieze verificari amanuntite ale preturilor de transfer, pentru a se asigura ca 

rezultatul fiscal si/sau  valoarea in vama a bunurilor importate nu sunt distorsionate de efectul preturilor 

practicate in relatiile cu persoane afiliate. Este probabil ca verificari ale preturilor de transfer sa fie realizate 

in viitor de catre autoritatile fiscale, pentru a determina daca respectivele preturi respecta principiul 

„conditiilor normale de piata” si ca baza impozabila a contribuabilului roman nu este distorsionata. 

Societatea nu poate cuantifica rezultatul unei astfel de verificari. Societatea considera ca tranzactiile cu 

partile afiliate au fost efectuate la valori de piata. 

 

16.  EVENIMENTE ULTERIOARE 

 

In luna martie 2020, in Romania s-a declarat starea de urgenta generata de pandemia cu COVID – 19, stare 
care a continuat pe tot parcursul anului 2020 si continua si la data intocmirii acestor situatii financiare.. 
Conducererea Societatii, monitorizeaza si analizeaza permanent situatia, atat pe plan local cat si 
international si in functie de evolutia situatiei, vor fi luate masurile ce se impun pentru a diminua efectele 
negative cauzate de efectele pandemiei asupra intregului mediu de afaceri. Din analiza realizata de catre 
conducere la data semnarii acestor situatii financiare,  activitatea societatii nu este grav afectata ca urmare 
a restrictiilor impuse de catre autoritati, iar conducerea nu estimeaza ca va fi afectata capacitatea Societatii 
de a continua activitatea in perioada urmatoare, principiul continuitatii activitatii fiind evaluat in mod 
adecvat la intocmirea acestor situatii financiare. Printre principalele masuri luate de catre conducere 
pentru a reduce efectele negative ale pandemiei putem enumera: 

- Renegocierea contractelor cu furnizorii; 

- Managementul creantelor, 

- Majorarea unor linii de credit, precum si extinderea acestora. 
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