
 
 
 
 

RAPORT ANUAL 
 

- Raportul anual conform  anexei 15 din Regulamentul  ASF NR.5/2018 
- pentru exerciţiul financiar 2020 
- Data raportului 20.03.2021 
- S.C. „MINEXFOR” S.A. Deva 
- Deva – str. Titu Maiorescu nr. 2 
- Telefon – 0254226917  fax 0254222103 
- CUI – RO2114206 
- Nr. înregistrare la ORC Deva – J20/43/1991 
- Piaţa organizată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise de societate – 

BVB Bucureşti – Piaţa  AeRo 
- Capitalul social subscris şi vărsat: 1.615.387,50 lei. 
 

1. ANALIZA ACTIVITĂŢII SOCIETĂŢII COMERCIALE 
 

1.1. a) Descrierea activităţii de bază a societăţii comerciale: 
 
 Activitatea principală a S.C. „MINEXFOR” S.A. Deva, este: „Producţia de băuturi 
răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate” – cod CAEN – 1107. 
Se  mai desfăşoară şi alte activităţi auxiliare, cum ar fi: 

- Intretinerea si repararea autovehiculelor 
- Comert cu ridicata/amanuntul  de piese si accesorii pentru autovehicule 
- Inspectii tehnice auto 
- Activitati de testari si analize tehnice 
- Foraje pentru apă; 
- Alte activităţi. 
 
  b) S.C. „MINEXFOR” S.A. Deva s-a înfiinţat prin HGR nr. 1272 / 08.12.1990. 
 
  c) În ce priveşte societăţile controlate de aceasta, trebuie să menţionăm că s-a incheiat 
procedura falimentului pentru SC FORATEL SRL. 

 
  d) În ce priveşte achiziţiile, în anul 2020 nu s-a investit in utilaje sau construcții. 

        e) La sfârşitul anului 2019, SC „MINEXFOR” SA Deva, a înregistrat pierdere in valoare de 
294 412 LEI . 

  
Activitatea productivă  a societatii  se desfăşoară doar în 3 din cele 12 locaţii definite. 

Impozitele si   taxele locale in anul 2020 calculate de primării  au fost în sumă totală de 35.347 
LEI. 
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1.1.1. Elemente de evaluare generală 
 
 a) În anul 2020, SC „MINEXFOR” SA Deva, a înregistrat  pierdere in valaore de 294.412 
LEI. 
 b) Cifra de afaceri la 31.12.2020 este de 971.236 LEI. 
 c) Costurile totale realizate în anul 2020 au fost de 1.720.721 LEI. 
 d) Procentul deţinut pe piaţă de societatea noastră este de cca 2%. 
 e) La 31.12.2020 societatea deţinea lichidităţi totale în sumă de  20.838 LEI  . 
 
 1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societăţii comerciale 
 
Principalele servicii ale societăţii sunt: 

- producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape 
îmbuteliate; 

- executarea unor foraje pentru alimentări cu apă; 
- lucrări de întreţinere şi reparaţii auto; 
- activitati de testari si analize tehnice 
- inspectii tehnice auto 
- închirieri de spaţii şi utilaje; 
- comert cu piese si accesorii pentru autovehicule 
- alte activităţi(exploatare balast) 

 
a) Clienţi principali / Contracte semnificative 
 
Principalii beneficiari ai produselor societăţii (apa minerală) serviciilor prestate de societate sunt 
în principal magazine şi supermarket-uri care comercializează produse alimentare şi băuturi. 
Societatea a menţinut în bune condiţii relaţiile cu clienţii săi. 
 
Principalii clienţi sunt: SC Kaufland România (Deva, Sibiu, Sebeş, Alba Iulia, Orăştie, 
Hunedoara, Timisoara, Caransebes,Cluj ), SC AUCHAN Romania-magazinele Deva si 
Timisoara. 
Pentru celelate servicii şi produse, beneficiarii sunt persoane juridice şi fizice, pe bază de 
comenzi şi contracte 
 
Ponderea  celor  mai  importanţi  clienţi  în cifra de afaceri a societăţii este prezentată mai jos:  

Nr crt Nume Pondere in CA 
CIFRA DE 
AFACERI 

1 SC KAUFLAND ROMANIA SCS  14.27 138541 

2 SC AUCHAN ROMANIA SA 5.86 56902 

3 SC TEHNOCAD SRL 1.64 15862 

4 SC DEVA GOLD SA  5.96 57829 

5 SC UNICARM SRL  2.15 20856 

6 GARDA FORESTIERA 2.82 27309 

7 SOCIETATEA APELOR MINERALE 1.65 16033 

8 BAVADOR TRUST SRL 1.12 10819 

9 CASITO TRANSIMPEX 9.21 89402 

10 CAR AUTOSERVICE  2.13 20624 

11 
ALEX INTERNATIONAL 
TRANSPORT 1.12 10859 

12 APA PROD SA 0.99 9568 

13 CEH HUNEDOARA 0.51 4889 

14 AS PERFECT DENT 1.56 15134 

  TOTAL 
50.99% 

 



 
 

 
 

b) Detalierea structurii cifrei de afaceri pe segmente de activitate şi linii de business 
 

Detalierea structurii cifrei de afaceri an 2017-2020 
   

  
2020 2019 2018 2017 

nr crt. Tip venit 
 

      

1 Venit din vanzare de apa minerala 317962 382316 415098 373207 

2 Venit din prestari servicii auto 439864 565286 378151 336328 

3 Venit din chirii 200601 210606 238336 340640 

4 Venit din alte prestari de servicii 12809 179559 440573 13799 

5 Venit din vanzare produse reziduale 
 

12592 3630 2559 

6 Venit din foraje 
 

26533 11497 21711 

7 Total CA  971236 1376892 1487285 1088244 

      

      Ponderea fiecarui tip de serviciu in total Cifra de afaceri 
   

  

nr crt. Tip venit 2020 2019 2018 2017 

1 Venit din vanzare de apa minerala 32.74 27.76 27.91 34.29 

2 Venit din prestari servicii auto 45.29 41.05 25.43 30.91 

3 Venit din chirii 20.66 15.29 16.02 31.30 

4 Venit din alte prestari de servicii 1.31 13.04 29.62 1.27 

5 Venit din vanzare produse reziduale 
 

0.91 0.24 0.24 

6 Venit din foraje 
 

1.95 0.77 2.00 

7 Total CA  100% 100% 100% 100% 

  
 
 1.1.3. Evaluarea activităţii de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, 
surse import) 
 
 Sursa de aprovizionare tehnico-materială este indigenă. Principalii furnizori de materiale  
sunt: 
 a) pentru FABRICĂ: 
  - Batters Brox; 
  -M&M Product 
  -Colofon Print 
 b) pentru Atelierul TIP TOP: 
  - Autonet Import  
  - Conex Distribution 
  - Delta Plus Trading. 
  - Amina Vulc SRL 
  -Unix Auto SRL 
 
 1.1.4. Evaluarea activităţii de vânzare 
 
 a) În perioada de raportare, vânzările au fost făcute doar pe piaţa internă. Din punct de 
vedere concurenţial, produsul nostru concurează cu mărci consacrate. 
 b) Principalii beneficiari ai produselor noastre (apă minerală), în funcţie de valoarea 
contractelor, sunt: Kaufland România,Auchan Romania. 
 c) Deoarece Kaufland Romania deține o pondere importantă  din volumul mărfurilor 
vândute, considerăm că pierderea acestuia  ar avea un impact negativ asupra societăţii. Pentru 



celelalte servicii şi produse, un impact negativ ar fi întreruperea relației comerciale cu CASITO 
TRANSIMPEX SRL. 
 1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajaţi / personalul societăţii comerciale 
 
 a) Numărul mediu scriptic de personal pe anul 2020 este de 22 salariaţi, din care: 
  - personal cu studii superioare:8 
  - personal cu studii medii: 14 
  - angajaţi cu alte studii: 1 
 Precizăm că nu avem organizaţie sindicală. 
 
 b) Relaţiile dintre salariaţi şi conducerea executivă sunt amiabile. 
 
 1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activităţii de bază a emitentului 
asupra mediului înconjurător 
 
 Nu avem factori de poluare a mediului şi nici litigii în derulare sau preconizate, privind 
încălcarea legislaţiei de protecţia mediului.  
 
  
 

1.1.7. Evaluarea activităţii de cercetare şi dezvoltare 
 
 În funţie de politica economică guvernamentală (în domeniul punerii în evidenţă de noi 
resurse minerale), SC „MINEXFOR” SA Deva, îşi menţine capabilitatea tehnico-economică de a 
mai executa lucrări în acest domeniu. 
 
 1.1.8. Evaluarea activităţii comerciale privind managementul riscului 
 
 Ca urmare a evoluţiei crescânde a consumului de apă minerală, pe piaţa internă, factorii 
de risc pot apărea numai în ce priveşte schimbarea legislaţiei şi a necesităţii unor adaptări de 
tehnologii precum şi îmbunătăţirea caracteristicilor protecţiei sanitare. 
 
 1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societăţii comerciale 
 

Referitor la perspectiva de dezvoltare a societăţii în viitor mentionam ca se doreste 
extinderea pietei de desfacere  a produselor de apa minerala Perla Apusenilor ,urmarindu-se 
identificarea altor lanturi de magazine cu potential in desfacerea produselor de apa minerala  

Pentru intensificarea activitatii de productie la fabrica de apa se va recondiționa linia 
existentă în așa fel, încât să se poată imbutelia 1000 peturi la 2 L/ oră, și monta  o linie de 
îmbuteliere a apei la pet 6 L, unde in acest moment se face îmbuteliere manuală cu randament 
foarte mic. 

Se  acordă o atenţie deosebită pentru  participarea la licitaţiile privind consumurile colective 
de apă minerală; 

 
Activitatile  de cercetare geologică si exploatarea nisipului si pietrisului se vor desfăşura 

în limitele în care apar oportunităţi, fiind interesaţi în menţinerea acestor tipuri  de activitati; 
 
 
 
 
 
 



2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETĂŢII COMERCIALE 
 
 

2.1 Principalele capacităţi de producţie ale societăţii noastre  
 

1. Sediul societăţii din Deva: str. Titu Maiorescu nr. 2. 
2. Atelierul de reparaţii auto TIP TOP Devasi Statia ITP : Str. Zambilei nr. 3. 
3. Hala de îmbuteliere apă minerală „Perla Apusenilor” Chimindia. 
În patrimoniul societăţii mai figurează şi alte active care, momentan, nu sunt utilizate ca 

şi capacităţi de producţie. Unele dintre ele sunt închiriate altor societăţi comerciale sau 
persoane fizice. 

 
2.2 În ce priveşte gradul de uzură trebuie să amintim că unele dintre active  sunt uzate, 

datorită vechimii lor. 
 
2.3 Referitor la problemele legate de dreptul de proprietate asupra unor active, 

menţionăm că nu avem. 
 
 
 

3. PIAŢA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATEA 
COMERCIALĂ 

 
 Acţiunile societăţii sunt tranzacţionate la Bursa de Valori Bucureşti – Piaţa AeRo. 

Acţiunile societăţii sunt comune. Numărul deţinătorilor de actiuni este de 646.155. 
- In anul 2020 societatea a realizat o pierdere de 294.412 LEI. 
- În anul 2019 societatea a realizat un profit de 3.626 LEI. 
- În anul 2018 societatea a realizat un profit de 25.761 LEI 
- În anul 2017 societatea a realizat o pierdere de 253.700 LEI. 

    Nu există motive pentru a întreprinde activităţi de achiziţionare de acţiuni întrucât societatea 
este privată, acţionariatul fiind concentrat în proporţie de 95 %. 

 
 

4. CONDUCEREA SOCIETĂŢII COMERCIALE 

 
 
 
 4.1 Referitor la conducerea societăţii, menţionăm că aceasta a fost condusă de un C.A. 
format din: 
   

 1. Stan Mariana –presedinte Consiliu de Administratie 
   2. Procopenco Ala –membru 
   3 .Besleagă Cornel - membru  
                       
 
          4.2 Conducerea executivă a societăţii, în anul 2020, a fost formată din: 
  1. Bălan Costel- Dănuț – director general 
   2. Drăghici Dan -director general adjunct 
   3. Ec. Mariș Camelia– contabil sef   
                   4. Ec. Voian Florina 



 Termenul pentru care a fost numită conducerea executivă a fost pe durată 
nedeterminată. 
 

5. SITUAŢIA FINANCIAR – CONTABILĂ LA 31.12.2020 
 

 S.C. „MINEXFOR” S.A. Deva – societate cu capital majoritar privat îşi desfăşoară 
activitatea financiar-contabilă prin respectarea prevederilor Legii 82/1991 republicata cu 
modificarile si completarile ulterioare  şi OMFP 1802/2014  ,OMFP 2861/2009. 
  
La finele anului 2020, societatea înregistrează următoarea situaţie economică financiară: 
 
 a) ELEMENTE DE BILANŢ 
 
 Principalele elemente de bilanţ în ultimii 4 ani se prezintă astfel: 

ELEMENTE 2017 2018 2019 2020 

TOTAL ACTIVE (TA) din 
care: 

2.287.955 2.265.339 2.144.979 1.388.365 

I. Active curente (AC) 907,866 1,043,127 1.044.558 414.616 

Ponderea AC in TA 39.68% 46.05% 48.70% 29.87% 

II. Active curente din care     
  10% din total active     
  stocuri - valoric 86,083 98,439 98.882 36.526 

           - procent in TA 3.76% 4.35% 4.61% 2.63% 

creante - valoric 785,586 928,573 933.971 357.252 

           - procent in TA 34.34% 40.99% 43.54% 25.74% 

investitii financiare pe 
termen scurt - valoric 0 0 0 0 

                   - procent in TA 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

III. Imobilizari corporale     
                  - valoric 1,104,871 947,213 790.266 678.946 

                - procent in TA 48.29% 41.81% 36,84% 48.91% 

IV. Imobilizari financiare     
                  - valoric 272,400 272,400 302.738 294.803 

                - procent in TA 11.91% 12.02% 14,11% 21.24% 

 
 
V. Numerar si alte 
disponibilitati lichide 

 
      

  - numerar 36197 16115 11705 20.838 

  - alte disponibilitati banesti 0 0 
 

0 

VI. Profit reinvestit     
        
  TOTAL PASIV (TP) din 

care: 2,287,955 2,265,339 2.144.879 1.388.365 

 - pasive curente (PC) 1,072,804 1,024,427 901.174 483.844 

 - ponderea PC in TP 46.89% 45.22% 42.01% 34.85% 
 

     
 
Analizand datele din bilant se constata urmatoarele: 
-Numerarul din casa a crescut in 2020 fata de 2019 cu 9.133 lei de la 11.705 lei la 20.838 lei. 
 
 
 
 



a) CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE 
 

SPECIFICATIE 2017 2018 2019 2020 

Venituri brute 1,504,627 2215548 2573.559 1.426.309 

Vanzari nete 1,088,244 1487285 1376892 971.236 

Ponderea vanzarilor 
nete in veniturile brute 

72.33% 67.12% 53.5% 68.10% 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

SPECIFICATIE 2017 2018 2019 2020 

VENITURI BRUTE (VB) 1,504,627 2215548 2.573.559 1.426.309 

1. Cheltuieli cu 
personalul 561,754 641255 720.388 724.287 

 - ponderea in VB 37.34% 28.94% 27.99% 50.78% 

2. Cheltuieli cu 
materiale si marfa 653,338 727210 699240 508.756 

 - ponderea in VB 43.42% 32.82% 27.17% 35.67% 

3. Cheltuieli cu lucrari si 
servicii executate de 
terti 139,858 279227 219507 158.930 

 - ponderea in VB 9.30% 12.60% 8,53% 11.15% 

4. Cheltuieli cu energia 
si apa 168,951 181234 175.748 143.474 

 - ponderea in VB 11.23% 8.18% 6.83% 10.06% 

 
 

Se observă o scădere a cifrei de afaceri in anul 2020  fata de anul 2019 cu 1.147.250 
LEI ca urmare a scăderii veniturilor din vânzarea de mărfuri  și a producției vândute. 
 
 c) REPARTIZAREA PROFITULUI 
 
 Societatea nu inregistreaza profit la finele anului 2020. 
 

b) CASH-FLOW 
Nivelul numerarului : 
 
-la începutul  anului 2020 este de 11.705 LEI. 
-la sfârșitul anului 2020 este de 20.838 LEI. 
 In anul 2020, cheltuielile cu personalul au crescut, Cifra de afaceri a scazut si ca o 
consecinta, ponderea salariilor in total venit a crescut de la 27.99% la 50.78%. 
 Societatea, in anul 2020, a incasat suma de 1.426.309 lei din vanzarea de apa 
minerala,prestari servicii auto,lucrari de foraje ,si inchirieri spatii,vanzare balast brut si a 
inregistrat cheltuieli privind marfurile, echipamentele si prestari de servicii in cuantum de 
995.075 lei, cheltuielile cu personalul fiind de 724.287 lei. 
 
 La întocmirea situaţiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii 
contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 
1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare  pentru aprobarea reglementărilor contabile 
conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi  



Ordinul nr. 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor 
financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile 
teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile 
 
6.GUVERNANTA CORPORATIVA 
 

SC MINEXFOR SA are in vedere respectarea principiilor de guvernanta corporativa din 
Codul de Guvernanta Corporativa BVB. 

Societatea  a intocmit  Regulamentul de Guvernanta Corporativa. 
SC MINEXFOR SA respecta drepturile actionarilor ,asigurandu-le acestora un tratament 

echitabil. 
In cursul exercitiului financiar 2020  Presedintele Consiliului de Administratie a convocat 

8  sedinte ,statutar intrunite ,ale Consiliului de Administratie,unde au fost prezentate,analizate si 
aprobate ,dupa caz, raportari financiare,politici comerciale,convocari AGA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


























































































