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RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PRACTIC S.A. PENTRU EXERCITIUL
FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2O2O

INTOCMIT IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE OMFP I8O2 I 2OI4

ACTUALIZAT SI ANEXEI 15 DIN R.EGULAMENTUL 5I2OI8 AL ASF

PREZENTAREA GENERALA ASUPRA NATURII ACTIYITATII SOCIETATII

1.1. Indeplinirea conditiilor legale de lunctionare

Societarea "PRACTIC" S.A. a lost infiintata in temeiul Legii nr.l5/1990 privind reorganizarea

unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale conform Deciziei

Primariei Municipiului Bucuresti nr.1071/09.11.1990, cu respectarea prevederilor Legii

Societatilor nr.31/1990, sub lbrma de societate pe actiuni, fiind inmatriculata la Oficiul
Registrului Comefiului a Municipiului Bucuresti sub nr.J40l61 i /19.02.1991, cu sediul in

Bucuresti, str.Biserica Amzei r.21-23, corp c, et.1 si 2, sector 1, incepand cu luna ianuarie

2018.

1.2. Obiectul de activitate al societatii

Obiectul principal de activitate al societatii il reprezinta inchirierea si subinchirierea bunurilor

iniobiliare proprii sau inchiriate (cod CAEN 6820)

1,3. Actiuni, actionariat, capital social

PR-ACTIC S.A. este o societate comerciala cu capital integral privat a carui valoare este de

40.983.17 | lei (la 31.12.2019 aceeasi valoare); capitalul social este subscris si varsat integral

Societatea a emis 593.959 actiuni r.rominative (la 31.12.2019 acelasi numar), cu o valoare

nominala de 69 lei/actiune.

La 31 decembrie 2020, structura actionadatului este urmatoarea:

Nr. actiuni
Procent

(%)

Dimofte Radu 287.902 48,47%

I.B.T.C. 190.976 32,15%

Wellkept Group SA 7t.449 12,03%

Alte Pers. Fizice si Juridice 43.632 7,35%
593.959 100.00 %

Bursa de Valori Bucuresti a emis decizia nr.758 din 15.07.2015 privind admiterea la

tranzactionare pe Sistemul Alte rativ de Tranzactionare administrat de BVB (AeRO), q
sectiunea Inst imente flnanciare listate pe ATS, sectorul Titluri de Capital, categoria Actiuni. ts"

Caracteristicile de tranzactionare sunt: pietele XRS1 si XCAN, blocul de tranzactionare - o o-

actiune, pasul de pret - stabilit prin Cartea 1 a codului BVB. Incepand cu toamna anului 1996
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si pana la data admiterii la tranzactionare pe AeRo, actiunile societatii au fost tranzactionate
pe piata Rasdaq.
Actiunile societatii sunt tranzactionate la categoria mentionata mai sus de pe ATS, sub

simbolul PRBU. Capitalizarea bursiera a societatii la data de 11.02.2021 era de 371.224.37 5

lei.

Legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, a impus obligatii noi pentru emitentii de

instrumente financiare, una dintre acestea fiind obtinerea codului LEI (Legal Entity Identifier)
In acest sens, in luna septembrie 2017 Practic SA a primit codul LEI
(315700SI8MN3VDXQJH34) fiind transmis Bursei de Valori Bucuresti in scopul indeplinirii
acestui operator a obligatiei de raportare catre autoritatea competenta ESMA contbrnt
regulamentelor UE. Acest cod a fost actualizat in luna septembrie 2020.

1" Analiza activitatii societatii comerciale

1,1. a) Activitatea curenta desfasurata in anul 2020 sau care utmeaza a se desfasura de

catre societatea comerciala

In 2020, Practic S.A. a inchiriat 97,05"/o dtn spatiile comerciale stradale aflate in portofoliul
societatii, 77,20Yo din suprafata birourilor si un teren.

In contextul declansarii crizei sanitare in luna martie 2020, conducerea societatii a elaborat
mai multe scenarii de criza pentru perioada imediat urmatoare, cand era anticipata o situatie

de criza economica. Principalele masuri au privit renegocierea contractelor de inchiriere cu

clientii, a celol de prestali de selvicii cu furnizorii, inghetarea investitiilor, angajarea de

negocieri cu banca finantatoare a acestora in vederea unei potentiale reesalonari a ratelor de

credit, asigr"rrarea unui program de lucru flexibil pentru angajatii societatii si a masurilor de

protectie sanitara a 1or.

b) Data infiintarii societatii comerciale

Societatea a fost infiintata prin decizia nr.1071i09.11.1990 a Primariei Municipiului
Bucr-rresti, cu denumirea PRACTIC S.A., emblema societatii fiind inregistrata in Registrul
Con.refiului la data inmatricularii Practic S.A.

c) Achizitii si/sau instrainari de active

In anul 2020 au avut loc achizitij de imobilizari corporale in suma de 23.655.617 lei
reprezentand in principal un teren liber de constructii, precum si laptopuri, centrale termice,
aparate de aer conditionat, bariere automate pentru parcare.
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d) Descrierea principalelor rezultate ale evaluarii activitatii societatii

1.1.1. Elemente tle evaluare generala

Societatea nu desfasoara activitati de expoft.

1.1.2. Evaluarea nivelului teltnic al societutii comerciale

Principalul serviciu oferit de societate este inchirierea de spatii comerciale si birouri aflate in
proprietatea societatii. Pentru realizarea acesteia, societatea a utilizat mai multe canale de

distributie, preponderenta fiind inchirierea directa catre utilizatorii finali., in ultimii trei ani
cifra de afaceri a fost generata in propofiie de aprox. 99% de veniturile din inchirieri.

1,1.3. Evaluarea activitatii de aproviTionore tehnico- maleriala

Furnizorii materialelor utilizate de catre societatea Practic S.A. in desfasurarea activitatii sale

sunt societati comerciale romanesti. Produsele acestora sunt atat indigene, cat si din impo(.
Materialele - de constructii, electrice, sanitare, care reprezinta ponderea cea mai mare din
totalul materialelol achizitionate intr'-un exercitiu financiar. sunl consumate in principal in
renovarea spatiilor de inchiriat din patrimoniul societatii.

1.1.4. Evaluorea activitatii de incltiriere

l. 1,4,1. Descriereo evolutiei vonzorilor

2018 2019 2020

Grad de ocupare spatii comerciale stradale 96,69% 98,30% 91,05%
Grad de ocupare imobile birouri 77,86% 11 110./ 77,20% LN(,

oo

o-

Indicator (lei) An 2018 An 2019 An2020
Profit net 22.712.823 24.308.860 22.836.82s
Cifra de afaceri neta 35.216.885 3 6.805.1 5 1 36.894.945

Profitul inainte de rezultatul financiar,
impozite, depreciere si amofiizare (EBITDA)

28.453.437 30.538.217 29.657.618

Lichiditate generala (numerar si echivalente de
numerar)

2,08 1,73 0,56

Categoria de ven itu ri 2018 2019 2020
Venituri din inchirieri 3s.037.572 36.55 8.01 7 36.619.768
Venituri din vanzarea marfurilor
si alte activitati

20 27

Venituri din activitati diverse 239.313 241.114 27 5.150

Total cifra de afaceri 35.276.885 36.80s.151 36.894.945
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Oferta de spatii comerciale

Fondul de spatii comerciale modeme (galerii comerciale, malluri, etc) era estimat la sfarsitul
hti 2020 la nivel national la 3.900.000 mp, conform datelor furnizate de firma de consultanld
imobiliard CBRE in "Romania Real Estate Market Outlook 2021 ".

FIGURE I r RO^{ANIA MODERN RETAIL STOCK EVOLUTION
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Desi Bucr.rrestiul este cea mai mare piata, deservind o populatie de aproape 2.6 milioane de
locuitori (regiunea Bucuresti - Ilfov), potrivit celor mai recente date ale Institutului National
de Statistica cu privire la populatia dupa domiciliu, nu a avut nici un proiect nou, fondul de
spatii comerciale moderne ramanand la 1.250.000 mp.
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Pentru 2021 se estimeaza ca se vor mai adauga la nivel national aproximativ 50.000 mp. Din
aceasta suprafata, 25.000 mp vor fi in Bucuresti unde se va finaliza extinderea Colosseum
Retail Park programata initial pentru 2019, dar si Fashion House Village Cemica I.
Promenada Mall gi AFI Palace Cotroceni sunt si ele in proces de extindere in incercarea de a
creste oferta de retail si de divertisment conform datelor fumizate de firma de consultanld
imobiliard Cushman & Wakefield Echinox in raportul "Bucharest Retail Market 2020".

BUCHAREST
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In privinta spatiilor comerciale stradale, analistii celor mai importante agentii imobiliare
(Knight Frank Romania, CWEchinox, Colliers Intemational) au estimat pentru Bucuresti o
suprafata totala de circa 950.000 - 1.200.000 mp. Potrivit acestor estimari, Practic SA detine o
cota de piata de aproximativ 3-4%.

In 2021 numarul total de spatii comerciale stradale disponibile in Bucuresti va suferi usoare
creqteri in firn\zarea de noi spalii disponibile. Acestea vor consta in pdncipal din spatii
comerciale stradale Ia parlerul noilor cladiri rezidentiale sau de birouri.
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Cererea de spatii comerciale

Prima jumatate a anului 2020 a fost cea mai dificila din istoria de 20 de ani a pietei locale de
retail modern, in conditiile in care autoritatile au decis la finalul lunii martie suspendarea
activitatii pentru toate magazinele considerate neesentiale care isi desfasurau activitatea in
centre comerciale, ca masura de preventie pentru toate magazinele pentru stoparea extinderii
pandemiei.

Adaptarea la noua realitate a mutat cumparaturile in online, vanzarile online au crescut in
prima pafie cu 4070 cr-r un Varf de plus 75% in aprilie. In pandemie, online-ul a devenit un
canal de business permanent pentru afaceri care inainte nici nu se gandeau sa vanda pe
intemet bunuri sau servicii. Comerlul online a fost definit de cei mai mul|i ca fiind
cAgtigdtorul acestei perioade malcate de pandemia de Covid-19 in contextul in care in multe
sectoare magazinele offline s-au inchis, la fel ca restaurantele, cafenelele, barurile, cazinourile
si agentiile de pariuri sportive. Astfel, pandemia a dus la o digitalizare forlat[ a lumii, iar.
adaptarea la noua realitate a insemnat permanentizarea online-ului in compofiamentul de
shopping.

Digitalizarea va fi un 'hust have", iar in perioada urmatoare companiile vor implementa rnai
intens noi solutii de digitalizare.

Scl.rimbarea comportamentului de consum ca urmare a pandemiei de COVID-19 ii determin[
pe retailerii care prelerau doar mall-urile sd se uite, dupd nulti ani, gi cdtre comerful stradal
care, de mai bine de un deceniu. a devenit terenul doar al supermarketurilor, farmaciilor,
bincilor, cazinourilor gi agenliilor de pariuri sporlive. Totugi, chiar gi in acest context cu totr-rl
nou, in care se cautA evitarea spaJiilor aglomerate gi a celor inchise, jucdtorii din domeniu
spun cA exist[ o serie de inconnveniente care fac stradalul sd fie greu de dezvoltat. Printre
motive se numdrd Iipsa spaJiilor de parcare, numirr.rl mic de spaJii renovate qi compatibile cu
acest tip de comer! amplasate in zone cu potenlial.

Singurii care sunt in continr.lare in cautare de noi spatii sunt marii jucatori din comertul
alimentar. Acestia deschid an de an sute de magazine, in special pe format mic.

Romania are 209 magazine mari, active pe segmental hipermarketuri, dintre care 35 sunt
amplasate in Capitala. Astfel, Bucurestiul gazduieste l/6 din hipermarketurile romanesti, insa
cele 35 de magazine car.ltaresc greu in business, adunand vanzari de 7 mld lei arala o analiza
ZF.

Primul hypermarket a fost deschis de Carrefonr in Romania in 2001, in cartierul Militari, din
sectorul 6. Chiar si la 19 ani de atLrnci, sectorul 6 este cel mai bine acoperit de formatul de
hipermarketuri, cu zece magazine. Mai exact. Kaufland, Carrefour, Cora si Auchan sunt toate
prezente aici.

In contextul pandemiei multe zone din Bucuresti se rescriu, iar businessurile trebuie si ele
regandite pentru a rezista pe piata. Urmatorii 5-10 ani vor duce la o migrare de Ia rnagazinul
traditional, la un model de business omnichannel, un mix de on si offline, cu focus pe
digitalizare potrivit ZF.

Modul de lucru in companiile active se va schimba din cauza pandemiei, iar angajatii vor opta
fie sa lucreze numai de acasa, fie pentru un program mixt, lucrand si de la biror-r si de acasa.
Conform unui studio al Mercer Marsh Benefits Romania, circa 8Oo/o dintre companii au spus
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ca vor peflnite in continuare angajatilor sa continue sa lucreze de acasa. Probabil, acesta va
deveni un mod de hrcru sau un mix intre cele doua - prezenta la birou si posibilitatea de a
lucra de acasa. Acest context va genera schimbari semnificative din perspectiva modului in
care se munceste dar si a relatiilor dintre angajat si angajator. Munca de acasa se va extinde si
va deveni parle a'noului normal'.

1.1.4.2. Paleta de chiriasi

a societatii cr"rprinde sectoare de activitate diverse (supermarketuri, banci, farmacii, jocuri de
noroc, restaurante), ceea ce face ca societatea sa nu-si afecteze semnificativ pozitia financiara
in cazul unei polentiale prabusiri a r reunui sector economic.

Principalele categorii de chiriasi ai societatii la 31.12.2020:

1.1.5. Evnluurea aspectelor legrie de mtgajatii societotii

a) Numarul si nivelul de pregatire al angajatilor societatii

Numarul angajatilor societatii a variat de la 3l de persoane in anul 2018 la 31 de persoane in
anul 2019, ajungandu-se la 29 de angaj ati la finele exercitiului financiar 2020.
In cursul anului 2020 plecarile volllntare au fost in numar de sase, acestea fiind generate de

iesiri din initialiva angajatilor, patru din ei liind pensionari, o iesire din cauze naturale,locurile
de munca vacante all lost completate cu noi angajati.
Societatea, prin procedurile de resurse umane, salarizare si recompensare aplicate, a facr.rt

elorturi sa pastreze un grad bun al retentiei angajatilor dar, data fiind structura fortei de munca
din piata muncii, procesele de recnrtare si retentie au ramas o prioritate pe termen mediu.
Numarul mediu de angajati in anul 2020 a fost 27 de persoane, din care aproximativ 48%
sunt absolventi de invatamant superior.
Rezultatele evaluarii performantelor prolesionale ale angajatilor la 31.12.2020 arala ca 7 4yo
dir.rtre salariati depasesc cerintele postulr-ri, ial 23 %o dintre ei corespund profesional cerintelor
postului, in timp ce pentfli un angajat aflat in perioada de proba, cu rezultatnl ,,mult sr:b
cerintele postului" contractul individua[ de munca a incetat la sfarsitul perioadei de ploba.

b) Angajatii societatii nu si-au exprimat dorinta de a face pafie dintr-un sindicat si / sau de a se

afilia unui sindicat.

O)
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1.1.6. Evduarea aspectelor legale de impactul activitntii de baTa asupra meeliului

Societatea respecta prevederile Legri 21112011 privind regimul deseurilor, cu modificarile si

completarile ulterioare. Astfel, societatea a desemnat o persoana care a obtinut calificarea
impusa de lege pe tema gestionarii deseurilor. In plus, Practic S.A. are incheiate doua
contracte distincte cn doua firme autorizate pentru colectarea selectiva a deseulilor pe locatii -
Romprest Service S.A. si Rebu S.A.( deseuri din constructii, plastic, hartie si cafton, lemn,
echipamente electrice si electronice).

I. l. 7. Evaluarea activitatii societatii comerciale privincl managementul riscului

In desfasurarea activitatii sale, societatea Practic S.A se confrunta cu o serie de riscuri, cum ar
fi riscul de piata, r'iscul de credit, riscul de lichiditate si riscul fluxului de trezorerie.

Obiectivele si politicile societatii in materie de management al riscului financiar sunt:
o evaluarea data de pretul pietei:
o verificarea tranzactiei si autorizarea acesteial
o analiza trNvactiei;
o managementul pozitiei respectir e:
o managementul riscului de piata (de piata si de credit);
o acceptarea tranzactiei;
o con fi rmarea realizarii tranzactiei;
o managementul lichiditatii (fluxuri de incasari si plati).

Societatea nu fiilizeaza instrumente financiare derivate.
Prin procesul de management al riscurilor, Practic S.A. evalteazd dacd lichiditatea pe termen
mediu qi sustenabilitatea pe termen lung sunt mentrinute Ei dacd incertitudinea afer-entd

obiectivelor sale strategice Ei financiare se sitneazd in Iimite acceptabile.

Riscul de piata cuplinde:

Riscul valutar:
- riscul valutar asociat denominarii contractelor de inchiriere in valuta este

contrabalansat de faptul ca principalele obligatii de plata ale societatii (mai ales catre
finantatori) sunt de asemenea denominate in aceeasi valuta;

Riscul de pret:
- pentru acoperirea acestui risc, in contractele de inchiriere s-a inclus o clauza potrivit
careia valoarea lunara a chiriei este ajustata periodic cu inflatia euro publicata de
Comisia Europeana de Statistica ,,EUROSTAT", cursul Ia care se factureaza chiria
lunara fiind in majoritate cel de BNR+1% si BNR +2%.

Riscul de credit
- Indicatorul gladului de indatorare ne arata: capitalul imprumutat reprezinla
aproximativ 11,30 % din capitalurile proprii ale societatii la 2020 comparativ cu 6,45%o

la anul 2019 ca urmare a majorarii creditului de investitii in derulare pentru achizitii
imobiliare. lndicatorul privind acoperirea dobanzii se situeaza in jurul valorii de 28,38
ori din profitul inaintea platii dobanzii la31 .12.20, comparativ cu 26,09 ori la 3 1 .1 2. 1 9.

O
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Riscul de lichiditate
- In anul 2020 la o dr:rata de rotatie a debitelor- clienti a fost de de 12 zile, comparativ
cu 1l zile in anul 2019. Viteza de rotatie a creditelor- furnizor in anul 2020 a fost de 25
de zile, fata de 32 zile in anul 2019. Trezoreria neta generata de activitatea de exploatare
a scazut in anul 2020 comparativ cu anul 2019 pe fondul scaderii intr-un ritm mai
ridicat a incasarilor de la clienti comparativ cu cel al angajamentelor de plati catre
fumizori si bugetul de stat in cursul exercitiului financiar. Iesirile de numerar au fost
utilizate in principal pentru rambursarea creditului de investitii contractat, plata
dividendelor, sustinerea investitiilor/ repararea unor imobile din patrimoniu, plata
obligatiilor catre bugetul de stat, al asigurarilor sociale si locale.

1.1.8, Elemente de perspectiva privind nctivitatea socielatii comerciale

Perspective 202 l

Mediul de Biatq-E$alli cle reglementare

Din necesitatea de a mentine economia pe o linie de plutire in contextul sanitar mondial,
guvernantii au adoptat in anul 2020 o serie de ordonante de urgenta, dintre care, pentru
specificul societatii impofiante - si pe ale caror prevederi societatea le-a aplicat- au privit
bonificatiile pentru plata la termen a impozitului pe profit (10% din valoarea datoriei fiscal
pentru primele 3 trimestre ale anului), plata anticipata o obligatiilor catre bugetele locale (10%
din valoarea fiecarui tip de impozit local), impozitarea cu 80% a veniturilor din chiriile reduse
cu minim 20%o comparativ cu luna februarie 2020 , pentru care societatea a alocat cheltuieli
nedeductibile.
Pe langa acestea, importante pentn-r ansambul economiei au mai fost amanarile la plata a
obligatiilor fiscale, a ratelor la creditele bancare, scutirea de majorari si penalitati de intarziere
la plata obligatiilor catre bugetul statului, compensarea unei parti din salariile angajatilor din
industriile cele mai alectate de inchiderea economiei.
Pentru perioada 2021-2026, Guvemul a adoptat deja o hotarare prin care se schimba
mecanismul de stimulare a economiei, in sensul in care se vor acorda bonificatii pentru
societatile comerciale care inregistreaza capitaluri ploprii pozitive 2% din valoarea
impozitului pe profit , si de la 2%o in anul 2021, pana la 10% in anul 2026 pentru cresterea
capitalului propriu ajustat in anul 2021 comparativ cu anul 2020 cu cel putin 5%.
Prin Legea 156107.2019 a fost modificat plafonul sponsorizarilor de la 0,5% la0,75% din cifra
de afaceri, prevedere de care societatea a putut beneficia integral 1a nivelul anului 2020.
Un cadru fiscal si de reglementare stabil. predictibil si favorabil investitiilor este esential
pentru a ne putea desfasura activitatea economica in perspectiva mentinerii si dezvoltarii
alacerii.

a) Efectele cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situatiei hnanciare a
societatii

In anul 2020 nu au avut loc schimbari majore in structura activelor societatii comparativ cu
31.12.2019, cu exceptia achizitiei unui teren liber de constructii, situat in sectorul I din
Bucuresti.
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b) Factorii care influenteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza
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Volumul cifrei de afaceri a crescut in anul 2020 comparativ cu anul 2019 , respectiv la

36.894.945 lei in 2019, fata de 36.805.151 lei in anul 2019 si de 35.276 885 Iei in 2018, in
principal ca urnare a inchirierii unor spatii comerciale si imobile de birouri neocupate de

peste sase luni.

2. Active imobilizate

2.1" Imobilizarile corporale ale societatii

Imobitele aflate in proprietatea PRACTIC S.A. deservesc cu prioritate populatia sectorului 6

si, in mica masura, sectoarele 1, 2 si 5 al Bucurestiului.

Aceste spatii comerciale sunt amplasate in carlierele Drumul Taberei, Militari, Cringasi din

sectorul 6, atat pe arlerele principale la parler de bloc, cat si in pietele agroalimentare, in
cadrul unor complexe independente, precum si pe strazi secundare din sectonrl 6.

Achizitiile de spatii comercjale si cladiri de birouri din anii 2001-2013 au urmarit

diversificarea segmentarii patrimoniului. Aceste noi active au insemnat un aport de 14.380 mp

la patrimoniul initial al societatii.

In total, spatiile comerciale si de birouri au o suprafata de 46.528,37 mp.

De asemenea Societatea detine terenuri libere de constructii in suprafata de 38.486,43 mp.

Imobilizfl ri corporale (!aloarea contabila neta)
S old la

0r.0t.2020

S old la
31.12.2020

Variatia
(m arime
absolu ta)

Variatia
(marime

re la tiv^)

Clad n 928.660 85t.2'72 -7'7 388 -8,33%

Investitii imobiliare (cladiri, constructii speciale si terenuri) 400.105.678 418.539.735 t8.434 05'7 4,610/.

Insialatii tehnice si masini 230 061 )n5 I t5 -24.926 -10,83%

Alte instalatii, utilaie si mobilier 90 000 103 594 13.594 15,t0%

Inveslitii imobiliale in curs de executie si avansuri pt imobilizari 2'/2.576 259.996
-12 580 -4,62./"

Total active corporale imobilizate 401.626.915 419.959.732 14332.151 4,560/n

La data de 31.12.20L9 a fost efectuata ultima reevaluare a cladirilor si terenurilor societatii,

fapt reflectat si in cresterea pozitiei investitilor imobilaire in situatiile financiare. Cresterea

acestei pozitii este influentata, in mai mica masura, si de punerea in functiune a unor investitii
in curs de executie, dintre care cea mai importanta din perspectiva pozitiei economice vjitoare

a societatii este obtinerea PUZ-ului pentru unul dintre terenurile libere de constructii.
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2.2. Imobilizarile Jinanciare de societ{ttii

Imobilizari financiare (valoarea contabili neta)
Sold la

01.01.2020

Sold la
31.12.2020

Variatia
(ma rim e

a bs oluta)

Vflriatia
(marime

relativa)
Actiuni detinute la entitati aflliate 43.869.000 49 806 480 5.937.480 r3,53%
Actiuni detinute la entitati controlate in comun 4 6at 12'.7 0 -4.681.12't -100,00%
Alte participatii 88.697 85.921 -2.170 -3,12./"

Creante imobilizate 300 300 0 0,00%

Total imobilizAri fi nanriare 48.639.12,1 49.492.701 t.253.583 2,58%

Practic S.A. a pafticipat in perioada 2006-2010 la constituirea capitalului social al societatii
Piata Obor , Market and Complex Comercial S.A. , in at'tt\2017 a achizitionat de pe piata de

capital AeRO actiuni la societatea Aviatia Utilitara Bucuresti S.A. , iar in anul 2005 actiuni la
Sugas S.A.. Toate aceste investitii financiare au generat in timp dividende , care au si fost
incasate.

Practic S.A. analizeaza anual valoarea investitiilor financiare efectuate, astfel incat valoarea
prezentata in situatiile financiare sa reflecte valoarea lor realizabila.

2.3. Potenlialele probleme legate de tlreptul de proprietfite asupra octivelor corporde ale
societdlii

Compania Romana de Asigulari - Societate de Asigurare - Reasigurare CROMA S.A. a

chemat in judecata paratele PRACTIC S.A. si GAD Special Construct S.R.L., solicitand
instantei sa constate nulitatea contractllllli de vanzare cumparare nr.86912010 incheiat irtle
cele doua parate pentru imobilul din Drumul Taberei nr.90-92, sector 6. In cursul anului 2018,
litigiul a fost solutionat in fond dupa casare, solutia instantei fiind de respingere a actiunii
reclamantei. Impotriva sentintei de fond, reclamanta a formulat apel, in prezent in curs de

solutionare. Pe de alta parte si GAD Special Construct S.R.L. a chemat in judecata parata
PRACTIC S.A., solicitand instantei rezolutiunea contractului de vanzare - cumparare
nr.869/2010 si repunerea paltilot in situatia anterioara, instanta de fond respingand actiunea
reclamantei. Impotriva solutiei instantei de fond, societatea GAD SPECIAL CONSTRUCT
SRL a formulat apel, acest fiind anr-rlat ca netimbrat prin decizia civila nr.101/20.01.2021,
sentinta de fond ramanand, astlel, deflnitiva. Societatea a constituit un provizion pentru
potentiala iesire de activ din patrimoniu din anul 2012.

Avand in vedere promisiunea bilaterala incheiata sub nr.1545/2006, Practic a chemat in
jr-Idecata in cursul anului 2017 promitenta - yanzatoare Miu Margareta pentru ca instanta sa

pronunte o hotarare care sa tina loc de act de vanzare - cllmparare pentru cota- parle detinuta
de aceasta din imobilul situat in Bd. Maresal Averescu nr.52, sector 1. Pe fond, instanta a
respins actiunea Practic SA. Impotriva hotararii de fond, Practic a formulat apel, ce a fost
admis, instanta a anulat hotararea apelata si a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la
aceeasi instanta, in prezent cauza fiir.rd ir.r stare de judecata la fond, totodata, fiind efectuate
demersuri pentru notarea litigiului in Cartea Funciara. Societatea a constituit provizion pentru
potentiala pierdere inca din anul 201 5. In
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Alte litigii

In cursul anului 2020, societatea a iruegistrat un numar de 15 de dosare, in 13 dintre acestea

avand calitate de reclamanta, iar in 2 dosare, calitatea de parata.

Marea majolitate a dosarelor in care societatea a fost reclamanta, a avut ca obiect recllperarea
unor creante reprezentand contravaloare chirie, penalitati de intarziere, contravaloare utilitati,
cheltuieli de mentenanta. Dintre acestea au fost solutionate irevocabil un numar de 3 dosare,
prin admiterea cererilor noastre de chemare in judecata, 12 litigii sunt in curs de solutionare,
in diferite faze procesuale iar 5 dosare sunt suspendate.

Din cele 2 dosare in care societatea a avut calitatea de parata, unul este in curs de solutionare
in diferite faze procesuale, iar celalalt este solutionat.

3, Piata valorilor mobiliare emise de societatea Practic S.A.

3.1" Piata de capital din Romania unde sunt tranzactionate actiunile emise de societate

Bursa de Valori Buculesti a emis in data de 15.07.2015 decizia nr. 758 privind admiterea la
tranzactionare pe Sistemul Altemativ de Tranzactionare administrat de BVB, sectit"rnea

Instrumente financiare listate pe ATS, sectorul Titluri de Capital, categoria Actiuni, sub

simbolul PRBU.

Numarul detinatorilor de actiuni emise de PRACTIC S.A. era la data de 12.01.2021 de 525.
conform registrului actionarilor primit de la Depozitarul Central, acestia fiind actionari
persoane juridice si persoane fizice rezidente si nerezidente.

Evolutia pretului mediu si a pretului [a inchiderea anului financiar este prezentata in tabeh-rl de

mai.jos:

Denumire indicator 2 018 2019 2020
Pret rnediu pe actiune (lei/ actiune) 43 6,88 594,76 602,54

Pret actiune la 3 l. 1 2 (lei/actiune) s00,00 790,00 620,00

Se poate observa o crestere a valorii medii la care s-au tranzactionat actiunile societatii in anr.rl

2020 comparativ cu anii 2019 si 2018, mai ales, iar pretul de tranzactionare a unei actiuni pe

AeRO a avut o evolutie oscilanta in perioada analizata.

3.2. Descrierea politicii de dividende a societatii pe ultimii trei ani

Profitul net al exercitiului financiar 2020 este de 22.836.825 lei fata de 24.308.860 lei in anul
2019 si de 22.772.823 lei Ia 31.12.2018. Profitul net inregistrat in cele trei exercitii financiare
analizale este relativ constant tinand cont si de contextul economic general, in special la
nivelul anului 2020, carc a adus opriri de activitati pe anumite sectoare de activitate in
economie, dar si de contextul economic parlicular al societatii, avand in vedere tipurile de
proprietati detinute si inchiriate permanent in proportie de cca 85% , astfel incat veniturile din
chirii se mentin relativ constante, iar cheltuielile sunt monitorizate minutios. In plus, fluxul de

venituri din dividende, in special ca raspuns la investitiile financiare efectuate in perioada
2008-2010. are o contlibutie de cca 11% din totalul veniturilor realizate de societate.
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Profitul pe actiune inregistlat in anul 2020 are o valoare de 38,45 lei/ actiune, fata de 40,93

lei/ actiune in anul 2019 si de 38,34 lei/actiune in exercitiul financiar 2018.

Prin urmare dividendul brut pe actiune pentru profitul anului 2020 propus spre distribuire este

de 38,39 lei, comparativ cu 40,89 lei pentru anul 2019 si 38,12 lei pentru anul 2018.

Societatea a distribuit in cursul anului 2020 dividende actionarilor pentru profitul net al

exercitiului financiar 2019 si o parte din surplusul realizat din rezerve din reevaluare, in suma

totala de 39.151.076 lei.

3.3. Descrierea oricarei activitati de implicare a societatii in achizitionarea actiunilor
proprii

Societatea nu a achizionat actiLrni proprii.

3,4. in cazul in care societatea comerciali de{ine filiale, precizarea numirului gi a

valorii nominale a acfiunilor emise de societatea mami detinute de filiale

Societatea detine o filiala in sensul Legii 2412017 privind emitenlii de instrumente financiare
qi operatiuni de piata - Piata Obol Malket & Complex Comercial S.A.

4. Conducereasocietatii

4.1. Guvernanla Corporativi

Pentru a-qi pistra competitivitatea intr-o lume aflat[ in schimbare, Practic S.A. dezvoltd gi igi

adapteazl practicile de guvemanji corporativa astfel incdt sd se poatd conforma noilol cerinle,

Un proces decizional transparent, fundamentat pe reguli clare gi obiective, spore$te increderea

acJionarilor in companie. De asemenea, acesta contribuie la protej area drepturilor aclionarilor.

imbunitd{ind performanta generald a companiei, oferind un acces mai bun la capital qi Ia
prevenilea riscurilor.

4. 1. 1. C ons iliu I cle Administratie

Consiliul de Administratie s-a ar.rgaj at sa respecte plincipiile de guvernan{a cotporativa,
considerdnd guvemanla corporativd un element-cheie care sta Ia baza dezvoltitrii durabile, pe

termen lung a activitdlii societatii si a cregtelii valorii ac{iunilor.
La data de 31.12.2020 societatea este administrata de un Consiliu de Administratie format din
3 administratoli, numiti de Adunarea Genelala a Actionarilor.

Mandatul de administrator este de 4 ani si curge de la data numirii.

In perioada imediat urmatoare, Consiliul de Administratie isi propune sa:

supravegheze gi analizeze lunar si / sau trimestrial activitatea directorilor executivi, prin, dar

liri a se limita la aceasta, cu solicitarea de informdri pe diferite spete gi/sau rapoafie de

activitate peliodice, cu luarea mdsurilor car:e se impun;
supravegheze respectarea procedurilor scrise pentru pregatirea si publicarea raporlului si

bilantului anual, a rapoartelor financiare si a altor informatii financiare;
exploateze patrimoniul existent in conditii de eficienta ridicata (EBITDA peste 80%);

2)

3)

1) LN
\-l

CJ
0.0(!
o_



I6

4) evalueze cat mai precis si dif'erentiat tendintele de dezvoltare pe diferite segmente ale pietei

imobiliare pnetru a putea define functiunile dominante ale viitoarelor dezvoltari si

indicatorii de rentabilitate tinta ale acestora

5) formuleze optiuni strategice pe termen de 3-10 ani pentru a h prezenlale, dezbatute si

aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor pana la sfarsitul anului 2020 prin care sa fie

determinata pe termen mediu strategia de dezvoltare a societatii.

Membrii Consiliului de Administratie

La 3l.l2.2020,componenta Consiliului de Administratie era urmatoarea:

- Mihai Ene - presedinte

- Gabriela Elisor Ontica - Stanescu - vicepresedinte

- Sorin Florian Boldi - membru.

Autoevaluarea Consiliului de Administratie

Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat, in decembrie 2016, Regulamentul Intern al

Consiliului de Administratie care cuplinde ca sarcini legate de membrii si performanta

Consiliului, autoevalualea acestuia. Scopul acestui ploces este acela de a evalua qi, dacd este

necesar, de a imbundtdJi atdt eficienla cdt 9i eficacitatea activitAlii Consiliului de

Administratie, precum gi de a se asigura cd el este capabil sn iqi indeplineasc[

responsabilitdlile fap de aclionari qi alte pdrli interesate.

4.1.2. Codul de Guvernonld Corporativit al Bursei cle Valori BucureSti

Societatea a luat act de Principiile de GuvernanJd Corporativd ale Bursei de Valori Bucureqti.

in urma publicdrii de cdtre Bursa de Valori Bucuregti, la data de 22 septembrie 2015, a noului

Cod de Guvernanld Corporativd, care a intrat in vigoare la data de 4 ianuarie 2016, societatea

a trecut printr-un proces de analizi interni, in scopul de a identifica acele domenii in care ar

trebui sd se ia unele mdsuri, pentru a asigura conformitatea cu prevederile acestui Cod, la

sfdrqitul cdreia societatea a adoptat un set de politici, proceduri. principii 9i termeni de

referinld gi anume: politica de dividend, politica privind previziunile, politica privind

tranzacliile cu pdr{ile afiliate, politica de implicare sociald, regulile qi procedurile Adundrii

Generale a Aclionarilor, principiile de auto-evaluare a Consiliului de Administratie, termenii

de referinli ai activitatii de audit intern, regulamentul intern al Consiliului de Administratie.

Cele mai multe dintre aceste documente prezintd qi sintetizeazd practicile deja existente in
societate.
Detalii despre conformitatea cu principiile gi recomanddrile prevdzute in Codul de Guvernanld

Corporativi al Bursei de Valori Bucureqti sunt prezentate in declaralia de guvernanld

corporativa, care este parte integrantd a prezentului raport anual.

Declaralia de guvernanlA corporativd este prezentatd in cadrul seciiunii 6.
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Prezentarea listei administratorilor societatii si a urmatoarelor informatii despre
administratori:

a) CV (nume, prenume, vdrsta, calificare, experienla profesionald, funcfia gi vechimea in
func!ie):

Consiliul de Administratie exister.rt Ia 31.12.2020 se afla la primul mandat, cu exceptia dlui
Mihai Ene.

In cursul anului 2020, membrii Consiliului de Administratie s-au intalnit in l'l sedinte.
Remuneratia membrilor Consiliului de Administratie este stabilita de AGOA. anual.

b) Orice acord, inlelegere sau legf,turd de farnilie intre administratorul respectiv qi o altd
persoand, datoritd cdreia persoana respectivd a fost numitf, administrator.

Nu existA acorduri, legaturi de familie ori intelegeri de raportat in prezentul document.

c) Participarea membrilor Consiliului de Administratie la capitalul social al compar.riei:

Membrii CA nu delin acJiuni emise de societate.

d) Lista societatilor in care Practic SA detine controlul:

Incepand cu exercitiul financiar 2007, Practic SA detine controlul la Piata Obor
Market&Complex Comelcial SA, cu un procent de 99,443%o din capitalul social.
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Nume Varsta
(ani)

Functie Alte informatii

Gabriela-Elisor
Ontica-Stanescu

65 Vicepresedinte al Consiliului
de Administratie Plactic,
aleasa administrator incepand
crr data de 22.04.2017

- absolventa a ASE
Bucuresti;
- peste 20 de ani de

experienta in domeniul
pietei de capital si

consultant piata de capital

Sorin Florian Boldi 47 Membru, ales in data de

01.07 .2017

- absolvent al Facultatii de

Drept Bucuresti;
- avocat cu experienta de 20

de ani.

Mihai Ene 46 Presedinte al Consiliului de

Adrninistlatie Practic, ales

administrator in perioada
01.01.2010-28.05.201 1

respectiv 06.02.2012 pana in
prezent;

Director general al Practic SA
din 01 .01 .201 0

- absolvent al ASE
Bucuresti;
- 20 ani de experienta in
functii de conducere
HORECA si Imobiliare
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Mentionam ca in luna mai 2017 , Practic S.A. a devenit actionar semnificativ al societatii
Aviatia Utilitara Bucuresti S.A., detinand actiuni a calor valoare reprezinta 50% din capitalul
social, fara a detine controlul acesteia.

4. l. 3. Co n d uc erea op e rativ o/exec utiva

La data semnarii situatiilor financiare anuale ale Practic S.A., conducerea operativa este
asiguratd de directorul general gi de directorul economic.

a) a'.

- Mihai Ene, director general - economist, angajat in societate incepand cu data de

0 1.0 1.20 I 0, ocupand permanent fu nctia mentionata;
- Ionita Cristina - director economic, economist, auditor financiar, angajata in societate

incepand cu data de I 1.08.2003, ocupand permanent functia mentionata.

- b) Orice acord, infelegere sau legdtr-rr[ de familie intre membrii conducerii operative gi o alt6
persoanA, datoritd cdreia persoana respectivA a fost numitd ca membru al conducerii
executive
Angajarea celor doi directori general si economic - s-a efectuat prin interviu, pe baza
de concurs de ocupare a respectivelor posturi de conducere.
De mentionat ca directorul general a fost numit de AGA, administrator-membru CA
pentruperioada01.01.2010-28.05.2011 si incepand cu 06.02.2012 pana in prezent

c) Participarea persoanei respective la capitalul social al societatii

Membrii conducerii operative/ executive nll sunt actionari la Practic S.A. sau la societatea la
care Practic SA detine controlul.

4.2" Auditul intern al societatii in anul 2020

Existenla unui mediu de control reprezintd fundamentul unui sistem de control intern eficient.
Acesta constd in definirea gi aderarea Ia valori gi principii la nivel de societate (de ex. etica in
afaceri), plecum gi mdsuri organizatorice (de ex. atribuirea clar6 de responsabilitali qi

autoritate, angajarnent in domeniul competenlei, reglementdri privind drepturile de semnaturi
qi impdrJirea sarcinilor).

Eforturile depuse pentru aplicarea unui audit intern satisfacator sunt legate de aplicarea unor
bune practice. Auditul intern se aplica pe tot parcursul operatiunilor desfasurate, astfel:

o anterior realizarii operatiunilor, prin oferirea de consiliere, la cerere;
o in timpul operatiunilor, sub aspectr.rl determinarii in timp real a gradului de

conformitate al operatiunilor desfasurate cu procedurile operationale interne si
legislatia in vigoare;

. dupa {rnalizarea operatiunilor, caz in carc verificarea este destinata sa analizeze @
rentabilitatea operatiunilor si sa constate existenta conformitatii sau a eventualelor \--l
anomalii care trebuie corectate. $
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Auditul intem al societatii a fost efectuat in cursul anului 2020 de catre o persoana fizica
angajata pe perioada nedeterminata in baza planului de audit si matricea evaluarii riscr-rrilor pe
arri 2020, aprobat de Consiliul de Administratie al societatii.

Prin controalele efectuate s-au urmarit urrnatoarele:
o Auditul de conformitate: modul de aplicare al procedurilor operationale, politicilor

contabile ale societatii, regulilor, fiselor de post, circuite informationale etc;
. Auditul de eficacitate (de performanta) - opinii nu numai cu privire la buna aplicare a

regulilor, ci si cu privire la calitatea lor;
. Auditul de management -politica si strategia diferitelor depafiamente in corelatie cu

strategia de ansamblu a societatii;
. Respectarea reglementarilor contabile si fiscale in vigoare it baza actelor legislative

prezente in anul 2020.

Auditul intern efectuat la nivelul societatii s-a concretizat prin rapoarte periodice in anul
2020, in baza planului de audit, carta de audit intern, matricea evaluarii riscurilor societatii,
prin care s-au urmarit urmatoarele:

. aprecierea exactitatii si a corectitudinii informatiilor, in special a celor contabile;

. eficacitatea sistemelor informationale:

. respectarea procedurilor operationale existente la nivelul societatii, si revizuirea
acestora atunci cand este necesar;

. respectarea politicilor contabile ale societatii si revizuirea acestora atunci cand este
necesar;

. respectarea prevederilor fiscale si contabile;
o fiabilitatea raportarii financiare (acuratete, caracter complet , prezenlare corecta).

5, Situatia financiar contabila

5,1. Analiza bilantului

Situatiile financiare anuale au fost intocmite in conformitate cu planul de conturi general

stabilit prin OMFP nr.l802/2014 coroborat cu Legea Societatilor nr.3111990 republicata cu
modificarile si con.rpletarile ulterioare, cu Legea contabilitati nr.8211991 republicata si cu
OUG nr.75l1999 privind activitatea de audit cu modificarile si completarile ulterioare, cu
Legea nr.22712015 privind Codul hscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Activele corpolale sr"rnt evidentiate Ia valoarea rezultata din ultima reevaluare efectuata in
anul 2001 conforn HG 403/2000 privind reevaluarea imobilizarilor corporale, in afara de
grupa 1-cladiri, constructii speciale si terenuri, care a fost reevaluata in anul 2019 la valoarea
justa de catre un evaluator auto:izat independent, in conformitate cu prevederile art.9 din
Legea contabilitati nr.82/1991 , cu modificarile si completarile ulterioare.
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Denumiren elementului
Sold la

31.12.2019

Sold Ia

31.12.2020

Variatia
2020t2018

(mflrime
absoluta)

Variatia
2020t20 t9
(marime

absoluta)

Active imobilizate toral, din care: 4s0.282.391 469.952.8t2 53 535 243 t9.670 42t

Imobilizrri necorporule t6 292 I00.3?3 94.044 84.081

ImobilizaricorporaJe 401.626 915 419.959.132 52 189.300 t8.332.'7 5'7

lmobilizari financiare 48.639.t24 49.492.707 r.2s r.899 I 253 583

Active circulante total, din cnre: t1 393 535 r3.337.3 r5 -6.810 566 -4.r)t6.22N

Slocur i 1.78',1 4.210 2 423

Creante '/11.006 863 250 7'7 .325 92 241

Altg crgonte 34 l5l 26.899 26.899 -7.252

lnvestitii pc termen scufl 16.409.380 12 062.036 -7.107.443 -4.34'7.344

Casa si conturi la banci t'7'7 .211 380.920 t91 '776 203.709

Cheltuieli inregistratc ln avans 2t3154 286.064 84.6 r 5 72 3t

Dctoli pe icfinen de pirnc h un iln r 0 008.992 23.634.201 B 944.049 t3.625 209

Datorii pe termen lnai mare de un an 24 648.548 43 r08.946 14 398.179 l8 660.39r

Provizioalle t.446 437 1 416.311 18 037 29.814

Venituri in avms 2.71 1.858 2.437.290 -132.r68 -271.568

CflDitiluri proDrii, din c^re: 429.039.694 412.719 413 18.581 195 -16.320 251

Capital subscris sL varsat 40.983.171 40 983 171 0 0

Rezer\re din reevaluare 327.316 493 323 013 382 29.8.1.16,10 -4 103.llt
Rezerve Totale 8.716.002 8.753.565 59.'774 3'/.563

Profit sau pierderca reportata 27.737.379 1'1.t70.063 11.483.225 -10 567.316

Prolir sau p icrderea exercitiului 1'lnanciar 24.308.860 22 836.825 64 402 t.172 015

Repartizarea profllulul -22.2t I -3'7.563 96.004 t5 352
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Analiza patrimoniala pe ultimele trei exercitii financiare:

Din analiza elementelor de patrimonir-r a societatii rezulta:

Valoarea imobilizarilor corporale a crescrlt in principal ca urmare a achizitionalii unui
teren Iiber de constructii in decemblie 2020.

Valoarea imobilizarilor financiare a crescut in urma majorarii pachetului de actiuni
detinut la POM&CC in luna decembtie 2020 ctl 1,956yo. Optiunea de a electua
investitii financiare se reflecta in flr-rxul constant de la an la an de dividende incasate

de la societatile unde Practic detine pachete de actiuni, respectiv in profitul societatii;

Variatia datoriilor pe termen scufi si lung provine indeosebi din majorarea in luna
decembrie 2020 a valorii creditullli bancar de investitii , pe fondul rambul'sarii in
perioada ianuarie-noiembie 2020 a ratelor curente din acesta si a repartizarii de

dividende actionarilor tot in luna decembrie 2020, cu termen de plata in luna ianuatie
2021.

Indicatorii economici privind activele societatii se prezinta in dinamica astfel:

An 2018 2019 2 020

Active irnobilizate / Active
totale

95,34% 96,24% 91,18%

Capital propriu / Active
imobilizate

0,95 0,95 0,88
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Viteza de rotatie a activelor imobilizate (cifra de afaceri/active imobilizate) era la 3l
decembrie 2020 de 0,08 zile, similara cu cea din anul 2019 - 0,08 zile.

Indicatorul de solvabilitate, (active totale/datorii totale are o valoare supraunitara, de 6,97 ori
(valoare optima >1,5), fata de 12,52 ori in anul 2019, scaderea indicatorului fiind determinata
in principal de majorarea datoriei bancare in luna decembrie pentru achizitia unui imobil.

Gradul de indatorare al societatii (capitalul imprumutat/capitalul propriu) este de 11,30%,
dublat fata de anul 2019 ca urmare a suplimentarii creditului bancar in derulare.

Indicatorii economici privind stocurile se prezinta astfel:

An 2018 2019 2020
Stocuri/active irrobi lizate 0,0001% 0,0004% 0,0001%

Stocuri/active totale 0,0001% 0,0004% 0,0009%

Ponderea stocr.rrilor in corelatie cu activele imobilizate si active totale reprezinta ilustrarea
faptului ca activitatea de inchiriere nu este o activitate mare consumatoare de resurse
materiale. In plus, societatea se aprovizioneaza cu materialele necesare in activitatea de
intretinere a cladirilor pe masura inceperii lucrarilor de profil, nu isi creaza stocuri-tampon.

De mentionat si faptul ca yiteza de rotatie a stocurilor exprimata in zile, are un nivel foafie
bun in cei trei ani analizati: 1 zi (2018). 0.13 zi (2019), 0,13 zile (2020).

Indicatorii economici privind creantele:

An 2018 z0t9 2020
Creante /Active totale 0,18% 0,16% 0,l8%

Cifra de afaceri/Active totale 0,08 0,08 0,08

Viteza de rotatie a debitelor-clienti -nr.
zile

t3 1l 1Z

Viteza de rotatie a cred ite lor-fu rnizori -
nr. zile

27 32 25

Ponderea creantelor in totalul activelor societatii yariaza in cei trei ani alal\zali ca urmare a

modificarii valorii imobilizarilor corporale in urma procesului de evaluare si al amortizarii
anuale, iar durata de recuperare a cunosclrt un nivel relativ constant ca urmare a respectarii
politicii interne de selectie si uunarire a clientilor.

Gradul mediu de colectare a creantelor de la chiriasi in cursul anului 2020 a fost de
aploxirnativ 98%, ceea ce repreziuta un nivel comparabil cu cel din anul 2019.
Viteza de rotatie a debitelor-clienti este de 12 zile, in crestere cu o zi fata de anul anterior.
Viteza de rotatie a creditelor-fumizori este de 25 z1le. in scaderc ct 22%o fata de anul antelior.

Indicatorul privind durata de plata a datoriilor catre furnizori este corelat cu cel privind rotatia
stocurilor, rezultand ca stocurile nu sunt finantate de furnizori.

Valoarea raponului cilra de afaceri/active totale exprima orientarea societatii spre investitii
imobiliare si financiare.
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Indicatorul de profitabilitate privind rentabilitatea capitalului angajat s-a modificat de la
6,590/o in anul 2018la6,51%o in anul 2019 st 6,20% in an:] 2020.

Rata rentabilitatii activelor societatii la 31.12.2020 (profit net/ active totale) este de 4,72 Yo,

valoare mai mica cu 0,48 puncte comparative cu cea din 31..12.2019.
Rata rentabilitatii financiare a capitalurilor propiila31.12.2020 (profit brut/capitaluri proprii)
este de 6,65%, inregistrand o valoare practic egala cu cea din anul 2019, cand a avut o
valoare de 6,67%6 ca urmare a cresterii valorii capitalurilor propria in urma reevaluarii
activelor la 31 .12.19.
Valoarea EBITDA la 31.12.2020 a fost de 29.657.618 lei, cu 880.599 lei mai mica fata de
31.12.2019 (30.538.217 lei), variatie determinata in principal de cresterea costurilor cu
promovarea afacerii societatii pe fondul economic atipic al anului 2020, care se va reflecat si

in anii urmatori. Ponderea acestui indicator in cifra de afaceri a scazut in cei doi ani anahzati -
80,38 % la 2020, respectiv 82,97 % la 2019 ca urmare a cresterii unor cheltuieli de exploatare
comparativ cu ritmul de crestere a veniturilor din activitatea de inchiriere.

Societatea si-a achitat la timp si in totalitate toate taxele, impozitele, penalitatile si dobanzile
penalizatoare, in masura in care a fost cazul.

An 2018 2019 2020
Indicat. lichiditati curente 2,08 1,73 0,56
Indicat. lichiditati irnediate 2,08 0,56

Indicatorii de lichiditate ai societatii, si in special lichiditatea imediata (active curente -
stocuri/datorii curente), au o valoare subunitara, de 0,56, in 2020, sub cea inregistrata in annl
2019, cand, a avut o valoare de 1,73, variatie datorata cresterii volumului imprumutului bancar
in luna decembrie 2020.
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5.2. Analiza contului de profit si pierdere

5.2.1. Contul de proJit si piercleri pe ultimii trei ani:

Den umir€ indicator
lei

2018 2019 2020

C ifra de a lace ri 35.276.885 36.805 l5l 36 894.945

Total venituri din exploatire 35.54t 805 37.621.587 37.406.824

Total cheltuieli din €rploatflre, din cnre: t2.2',t8 850 I 1.836.759 I3. r50.965

chelt mater, utilitati 237 656 217.152 188.686

chelt p riv prcstatiile e\1erne 1.958.478 1.985.398 2.391.20t
chelt cu personalul 2.984.t78 3.081737 3 233.t4t
aiustarea !alorilor imob colp sinecorpale 4.7'79',735 4.807 .292 5.125.7'79

aiustarea valorilor privind activele circulante 118.225 -t0 604 88.437

chelt cu alte impozite si taxe t.544 087 1534.928 ],624 t26
chclt priv reevaluarea

rltc chclt de erp loatale 20a 259 232 493 269 ',721

ajustari priv provizioanele 388.232 11.817 29.8i 4

Profi t din exploatare 23.262.956 25.784.828 24.2s5.859

Total venituri fi nanciare 5.320.334 4.972.542 s.0 r 6.367

Total cheltui€li fi nanciare t.8t2.463 2.t 45. t2 t 1.809.884

Profit financilr 3.507.87t 2.827.421 3.206-,181

Profi t brut 26.170 821 28 6t2 249 21 462 342

Impozit pe profit 3.998.004 4.303.389 4.625.s r

Profit net 22.712.423 24.308.860 22.836.825

EBITDA 28.453.43'7 30 538.217 29.651.6t8

Cifra de afaceri a crescut constant in perioada atalizata, in principal ca urmare a mentinerlr
graduh-ri de ocupare a spatiilor comerciale stradale in jurul valorii de 98ok, a diversificarii
mixul de chiriasi, a identificarii unor solutii viabile de inchiriere pentrlr locatii si imobile de

birouri situate in zone neofefiante, paupere sau fara vad comercial.

Cheltuielile cu personalul si managementul includ alinierea unor salarii la nivelul societatii
comparativ cu necesitatile activitatii curente si de dezvoltare si de prime profesionale acordate
pentru rezultate deosebite in activitare.

Cheltuielile cu serviciile prestate de tefii au crescut fata de exercitiul financiar anterior rn
special ca urmare a cresterii costr-u'ilor cu serviciile de paza la irnobilele de birouli si a celor
generale de promovarea a lacerii.

Veniturile financiare au un volum ridicat in totalul veniturilor societatii, acestea reprezentand
incasarile de dividende de la societatile la care Practic S.A. detine participatii, in flrnctie de

profiturile anuale ale fiecareia.

Rata profitului net, raportata la cifra de afaceri, a evoluat astfel:

An 2018 2019 2020
lndicator 64,55% 66,0s% 61 ,90yo
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Rata profitului se mentine la un nivel ridicat in perioada analizala, ceea ce demonstreaza
justetea optiunii societatii de orientare a activitatii spre inchirierea spatiilor comeciale din
patrimoniu, precum si extinderea acestui patrimoniu prin noi achizitl.t.

Rata profitului net inregistrata la 31.12.2020 (profit net/cifra de afaceri) este de 61,90%, iar
profitul net/actiune este de 38,45 lei/actiune, in usoara scadere fata de anul 20i9. Pretul
mediu/actiune pe piata reglementata AeRO a fost in anul 2020 de 602,54 lei (2019: 594,76
lei), iar pretul ultimei tranzactii din anul 2020 a lost de 620 lei (.2019:790lei).

5.2.2, Executia bugetului cle venituri si cltelluieli

In anul 2020 societatea a realizat o cifra de afaceri in suma de 36.894.945 lei, cu 113.347 lei
mai mare decat valoarea bugetata (+0,31%;), un profit din exploatare in suma de 24.255.859
lei, cu 952.919 lei mai mare comparativ cu suma bugetata (+4,09%), un profit financiar de
3.206.483 lei, mai mic decat cel bugetat cu 499.275 lei (datorita diferentei de curs valutar
nefavorabil), rezultand un profit net de 22.836.825 lei, o valoare cu 385.400 lei mai mic decat
cea prevazlrta in bugetul de venitr-rri si cheltuieli si EBITDA in suma de 29.657.618 lei, o
crestere de 1.125.861 lei fata de buget (3,95%).

Den u m ire indicntor
lei

Re a liza t Bu getat Variotie
Cifra de aface ri 36.894.9,t5 36.781.s98 I13.317 0,31./,
Total venituri din exploatare 1'7.406.824 37.099.838 306.986 0,83%
Total cheltuieli din exn loatare r 3. i 50.96s t3'796 899 645.934 4,680/a

Pro[it din exploatare 24.2ss.8s9 23.302.940 952-9 r9 4,09%
l'otal venituri linanci c 5 016.367 4 715 581 100.786 6,38%
Total cheltuieli flDarciare 1.809.884 1.009.823 -800.061 -19,zJo/r

Profit/ pierdere fi nanciara 3.206.483 3.705.758 -499.215 -13,47%
Prolit brut 27.462.342 27.008 69',7 453.645 1,68%
Impozit pe prolit 4.625.51',7 3.786.473 -839.045 -22,16%
Prolit net 22.836.825 -38s.100 -t,66./,
EBITDA 29.651 618 28.53t.'757 1.t25.861 3,95%
GOP 29.261.2',78 28.554.25'7 707.02t 2,48%

5.3. Analiza fluxului de numerar
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Infornratii fi na ncia re 1lei1 31.I2.2 018 31.12.2019 31 .12.2024
Trezorerie si echivalente de
trezorerie la inceputu I perioadei

206.443 189.144 117 ,211

Trezoreria neta din activitatea de
exploatare

24.266.1t0 24.968.120 23.812.199

Trezoreria neta din activitatea de
investitii

9.108.450 6.162.981 (14.9s2.452)

Trezoreria neta din activitatea de
finantare

(33.991.859) (31 .7 43 .040) (8.656.03 8)

Trezorerie si echivalente de
trezorerie la sfalsitu I pelioadei

1 89.1 44 171.211 3 80.920

Valoarea investitiilor pe termen scult 19.169.479 I 6.409.3 80 t2.062.036
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Societatea a dist buit dividende actionarilor, conform hotararilor AGOA din data de

09.04.2020, 27 .07 .2020, 21, .12.2020 in suma totala de 39.151 .016 lei. Societatea a respectat

datele de plata stabilite prin hotararea AGOA, platile efective de dividende fiind realizate in
functie de cererile de plata transmise de actionali catre Depozitarul Central.

Valoarea dividendelor brute distribuite (lei) 39.157 .07 6

Valoarea dividendelor brute achitate (lei), din care: 21 .896.117

- pentrLr dividerrdele distribuite in anul 2020 (lei) 27 .544.27 5

- pentru dividendele distribuite in aniianteriori (lei) l5 r.842

Dividendele distribuite in luna decembrie 2020 ar ca termen de plata luna ianuarie 2021.

5.4. Investitiile si reparatiile realizate in anul 2020

Societatea a efectuat in cursul anr"rlr.ri 2020 din surse proprii urmatoarele achizitii/mod errLizaril
investitii si reparatii (sun-re fala TVA):

a) cheltuieli de natura achizitii I modernizaril investitii, ftnalizale sau in curs de realizare, in
suma de 24.106.443 lei. concretizate in:
. active corporale - imobil teren;
. active corporale si necorporale IT;
. cresterea valorii nnor active corporale ca urmare a imbunatatirii parametrilor lor

tehnici si functionali, conform normelor de protectie la incendiu;
o echipamente de lucru necesare desfasurarii activitatii de baza.

b) Reparatii pentru activele corporale ale societatii, in suma totala de 79.528 lei:
. reparatii tamplarie imobile de birouri, spatii comerciale;
o reparatii centrale termice imobile birouri;
. service ascensor la un imobil din proprietatea Practic S.A.;
. cota parte reparatii spatii comerciale prin asociatiile de proprietari (terase, tevi);
. cota pafte intretinere lunala spatii comerciale prin Asociatiile de Proprietari;
. reparatii ale autovehicolelor - proplietate a societatii.

5.5. Dezvoltarea previzibila a societatii in perioada urmatoare

Pe termen scurt, in ceea ce priveste exploatarea imobilelor existente la pararnetrii
ultimilor ani, societatea isi propune:

- atragerea clinicilor de specialitate si laboratoare;

- firmele de prestari selvicii si curierat;
- atragerea marilor retaileri cu noile formate de magazine de proximitate (Cora,

Auchan etc) Ln
- transformarea spatiilor comerciale greu "vandabile" in incnbatoare de afaceri ":(start-up); f*
- atragerea producatorilor autohtoni in vederea deschiderii de magazine

reprezentative:
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- companii de consultanta cie dimensiuni mici si mijlocii in cautare de

vizibilitate si publ icitate;
- atragerea firmelor ce isi desfasoara activitatea in apaftamente de bloc in spatii

comerciale de la parter de bloc.

Politica de investitii, prin care sa se asigure noi surse de venitnri in vederea dezvoltarii
societatii pe termen scurt si mediu, priveste:

- pentru terenlll situat in str.Primaverii nr.1 definitivarea conceptului pentru imobilr.rl
respectiv si obtinerea Autorizatiei de Construire;

- pentru imobilul nou rezultat din alipirea celor trei proprietati - Biserica Amzer2l-23,
Biserica Amzei 23 A si Christian Tell 22 si pentru imobilul situat in str.Ion
Otetelesanu nr2 continnarea demersurilor pentru obtinelea reglementarilor
urbanistice relevante de la arrtoritatile competente in vederea definirii directiilor de

dezvoltare.
- schimbarea destinatiei pentnr imobilul situat in str.Toamnei nr.103 din destinatie

administrativ-culturala in administrativ-culturala si rezidentiala.

6" Declaratia de guvernanta corporativa

Prevederi ale Plincipiilor de
Guvernanta Corporativa

Stadiul
conformarii

Explicalii

Sectiunea A. Responsa bilitati ale Consiliului de Administratie

At.

Societatea trebuie sa detina urr

regulalnel'tt intern al Consiliului cale
sa inclLrda termeni de refelinta sLr

privire la Consiliu si la firnctiile de
corrducere cheie ale societatii.
Administrarea conflictului de

interese la nivelu I ConsiliulLri
trebuie, de asemenea, sa fie tratat in
regularnentu l Consiliu lui.

Da
Rl a fost aprobat de AGA
din 14.12.2016

42.

Orice alte angajamente profesionale
ale rnenrbrilor Corrsiliu Irri, inclrrsir
pozitia de mernbt.tr executiv sau

neexecutiv al Consiliului in alte
societati (excluzand filiale ale
societatii) si institutii non-profit, vor
fi aduse la cunostinta Consiliului
inainte de numire si pe pelioada
mandatului.

Da Conform RI al CA

Fiecare mernbru al Consiliului va
inlonna ConsiliLrl cLr privire la orice
legatLrra cu ull actionar care detine
direct sau indirect actiuni
reprezertand nu nrai putin de 5% din
nunraflrl total de drepturi de vot.
Aceastr obligatie are in redere olice
fel de legatufa cale poate afecta
pozitia rnerrbnrlui respectiv pe

Da
Prevederi referitoare la acest
subiect sulrt ir.rcluse in
Regu larnentul irteln al CA.
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aspecte ce tin de decizii ale
ConsiliLrlui.

44"

Raporlul anual trebuie sa hfomeze
daca a avtrt loc o evaluare a

Consiliului, sub conducerea
presedintelui. Trebuie sa contina, de
asemenea, numanrl de sediute ale
ConsiliulLri,

Da

Prevederi referitoare la
evaluarea Consiliu Iui sunt
incluse in Regularnentu I

intern al CA.

A5.

Procedura privind cooperarea cu
Consultantul Autolizat pentru
perioada in care aceasta cooperal€
este impusa de Bursa de Valori
Bucuresti va contine cel putin
prevederile din contlactul initial.

Sectiunea B. Sistemul de Control Intern

B.l

ConsiliLrl va adopta o politica astfel
incnt olice trcnTaclie a societrtii crr

o filiala reprezentand 5qo qaLl tnai
rnult din activele rrete ale societatii,
conform celei mai recellte rapofiari
financiare, sa fie aprobata de
Consiliu.

Da partial

Politica este paftial
reglementata prin actul
constitutiv si regulamentul
intem al CA

8.2.

Auditul intern trebuie sa fie realizat
de catre o strucTura organizatorica
separata (departarrentul deaud it
irrtelrrtdin cadlrrl societatii sau pril
serviciile unei terte palli
independente, care va rapona
Consiliului, iar, in cadrul societatii,
ii va raporta direct Directorului
General.

da

Societatea are in structura
organizatorica/organ igrarla
"ar:ditor- intern". care isi
desfasoara activitatea in

baza "PIan u lLr i de aLrdit

intern si evaluare riscuri","
Carta de Audit Intern"
aprobate de catle CA;

Sectiunea C. Recompense echitabile si motivare

CI.

Societatea va publica in raportul
anual o sectiune cale va include
veniturile totale ale mernbrilor
Consiliu lLri si ale directorulr-ri
general aferenre alului finarrciar
respectiv si valoarea totala a tuturor
bonusurilor sau a oricaror
compensatii variabile si, de
asenrerrea. ipotezele cheie si
principiile pentru calcu larea
veniturilol mentionate lnai sus.

partial

Nota explicativa la bilant
specifica sumele si alte
dreptLri ale persoanelor in

cauza. Nu se specifica in
nrod concret valoarea
borusurilor si criteliile de
salalizare si recorlpensare
suplimentare.

Sectiunea D. Construind valoare prin relatia cu investitorii F..
(.\l
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Suplimentar fata de informatiile
prevazute in prevederile legale,
pagina de internet a societatii va
contine o sectiune dedicata Relatiei
cu Investitolii, atat ir.r lirnba rornana
cat si in limba engleza. cu toate
informatiile relevante de interes
pentru investitori, incluzand :

da
Pagina de ii]ternet este

adaptata la cerintele
legislatiei aplicabile.

D.1.1 . Plincipalele regulamente ale
societatii, in parliculal actul
constitutiv si regulamentele interne
ale organelol statutare

da
Documentele strnt pu blicate
in limba romana si in limba
engleza

D, l.2.CV-urile membrilor organelor
statutare

da

Documerrtele surrt

publicate in lirnba rorrana
si in lirrba engleza

D. I .3. Rapoarlele curente st

rapoaftele period ice
da

Rapoartele sunt publicate ir
limba romara si ir lirrba
engleza

D.I .4. lnformatii cu privire la
adunarile generale ale actionarilor:
ordinea de zi si rnaterialele aferente:
hotararile adunarilor generale

da

Docunrenlele suur pu blicate
atat in limba rorrana cat si ir.r

engleza

D.l .5. lnlbrnratii cu privile la
evenilrlente colporalive precun.)

plata dividendelor sau alte
evenin'lente care au ca rezultat
obtinerea sau limitari cLr privire la
drepturile unui actionar, incluzand
ternrenele linita si principiile unor
astfel de operatiuni

da
Documentele sunt pLrblicare

in liurba romana si in limba
engleza

D.1.6. Alte inforn.ratii de natura
extlaordinara care ar trebui facute
publice: anularea./ mod ificarea/
initielea cooperarii cu un Consultant
ALrtorizat; serrnarea-/ reirrroirea/
terminarea uIui acord cu un Market
Maker

Vor 1i publicate rapoafte
curente atunci cand va fi
ca ztrl .

D.1.7. Societatea trebuie sa aiba o
firnctie de Rehtii cu Irrrertitor ii si 'l
incltrda irr secliunea dedicata acester

fr-rnctii, pe pagina de iufernet a

societalii, nurrele si datele de
contact ale unei pelsoane cale are

capacitatea de a furniza, la cerele,
informatiile corespunzatoare

da Aurelian Pirnus

D2.

O societate trebuie sa aiba adoptata
o politica de dir iderrd a societatii. ca

un set de directii releriLoare la
repaftizarea profitului net, pe care
societatea declara ca o va respecta.
Plincipiile politicii de d iv idend

tlebLrie sa tie pLrblicate pe pagina de

internet a societatii.

da

Politica de dividend este

publicata pe pagina de web a

societatii in limba romana si

in linrba engleza

@
C!

o
b,l)
ao
o_
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D3.

O societate trebuie sa aiba adoptata
o politica cu privire la prognoze si

daca acestea vor fi fulnizate sau nu.
Prognozele reprezinta concluziile
cuantificate ale studiilor care
vizeaza determinarea impactului
total al unei liste de factori referitori
la o perioada viitoare (asa-numitele
ipoteze). Politica trebuie sa prevada
frecventa, perioada avuta in vedere
si continutul prognozelor.
Prognozele, daca sunt pLrblicate, vor
fi parte a rapoaltelor anuale,
semestria le sau trimestriale. Politica
cu privire la prognoze trebuie sa fie
publicata pe pagina de internet a
societatii.

paftial

Prognozele exista la nivel de

Consiliu de Administratie si,
atunci cand sunt solicitate, si

la nivel de AGA. PLrblicarea
periodica a acestora va fi
discutata in AGA.

D4.

O societate trebuie sa stabileasca
data si locul unei adunari generale
astfel incat sa pennita pafiiciparea
unui numar cat mai mare de
actionali.

da

D5.

Rapoaftele financiare vor include
inlorrnatii atat in ronrana cat si irr

engleza, cu privire la principalii
factori care influenteaza schimbari
la nivelul vanzarilor, profitu lLri

operational. profitulLri net sau orice
alt indicator financiar relevant.

da
Rapoartele sunt disponibile
pe pagina de web a

societatii.

D6.

Societatea va organiza cel putin o
intalnire/ conferinta telefonica cu
analisti si investitori, in fiecare an.
Informatiile prezentate cu aceste

ocazii vor fi publicate in sectiunea
Relatii cu lnvestitorii de pe pagina
de internet a societatii, la momentul
respectivei intalniri/ conlerinte
telefonice.

Ya f: analizata opoftunitatea
unui astfel de derners, in

functie de interesul
manifestat de

analisti/investitori.

Avdnd in vedere cele pfezentate mai sus, Consiliul de Administra]ie propune spre aprobare
Adunarii Generale a Actionarilor SituaJiile Financiare Anuale, aferente anului 2020, in baza
raportului administratorilor si a raporlului auditorului financiar.

o)
c!

o
oo
(o

E CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,



  Entitatea PRACTIC S.A.

Tip situaţie financiară : BL

Localitate  
Bucuresti

Bloc  Ap.              Telefon

0213150955

Scara  Nr.  
21-23

Strada  
STR. BISERICA AMZEI

Judeţ 

Bucuresti

Sector  

Sector 1

  Număr din registrul comerţului J40/611/1991   Cod unic de inregistrare 2 7 7 4 5 1 2

6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

A
dr

es
a

 Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti

 SucursalaBifati numai 
dacă  

este cazul :
 Anul 2020

Semnătura electronica

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entităţile de interes public si de entităţile prevazute la pct.9 alin.(4) 
din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror 
exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic 
F10 - BILANT   
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE 
F30 - DATE INFORMATIVE 
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

  Numele si prenumele

IONITA CRISTINA

  Numele si prenumele

ENE MIHAI

  Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

INTOCMIT,ADMINISTRATOR,

  An   Semestru

  Entităţi mijlocii, mari si entităţi de 
interes public

  Entităţi mici

  Microentităţi

Situatii financiare anuale Raportări anuale

?

  Capitaluri - total 412.719.443

  Profit/ pierdere 22.836.825

  Capital subscris 40.983.171

Indicatori :
Instrucţiuni

VALIDARE
DEBLOCARE

ANULARE
LISTARE

Corelatii

Import   'balanta.txt'

Import   fisier XML creat cu alte aplicaţii

Import   fisier XML - F10,F20 an precedent

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

  2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii 

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

   Semnătura _________________________

   Semnătura __________________________________

  Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

DELOITTE AUDIT S.R.L.

  Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

FA 25

  CIF/ CUI

7 7 5 6 9 2 4

  Nr.de inregistrare in organismul profesional

  CIF/ CUI membru CECCAR

Formular VALIDAT

34--Societati pe actiuni

( entitaţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic )

?

Forma de proprietate

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

  Entităţi de 
interes 
public

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

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

 GIE - grupuri de interes economic

 Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris
Suma de control 40.983.171

?
DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale?

Atenţie !Versiuni

02.03.2021S1002_A1.0.0

AUDITOR
  Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii 

Precizări MFP



BILANT
la data de  31.12.2020

Cod 10 - lei -

Denumirea elementului Nr.  Sold la:

F10 - pag. 1

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

Nr.rd.
OMF 
nr.58/ 
2021

 rd.
01.01.2020 31.12.2020

A B 1 2

A.  ACTIVE IMOBILIZATE

 I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE                 

          1.Cheltuieli de constituire  (ct.201-2801) 01 01

          2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) 02 02

           3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare 
                şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03 03 16.292 100.373

          4. Fond comercial (ct.2071-2807) 04 04

          5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 
 (ct. 206-2806-2906)

05 05

          6. Avansuri (ct.4094 - 4904) 06 06

               TOTAL (rd.01 la 06) 07 07 16.292 100.373

  II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

          1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) 08 08 928.660 851.272

          2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 09 09 230.061 205.135

          3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) 10 10 90.000 103.594

          4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) 11 11 400.105.678 418.539.735

          5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931) 12 12

          6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935) 13 13 272.576 259.996

          7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale  
(ct. 216-2816-2916)

14 14

          8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917) 15 15

          9. Avansuri (ct. 4093 - 4903) 16 16

                TOTAL (rd. 08 la 16) 17 17 401.626.975 419.959.732

  III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE      

           1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961) 18 18 43.869.000 49.806.480

           2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964) 19 19

           3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in 
comun  (ct. 262+263 - 2962)

20 20 4.681.127 0

           4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in 
comun (ct. 2673 + 2674 -  2965)                

21 21

          5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963) 22 22 88.697 85.927

            6. Alte împrumuturi  
(ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

23 23 300 300

                 TOTAL (rd. 18 la 23) 24 24 48.639.124 49.892.707

               ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24) 25 25 450.282.391 469.952.812

B. ACTIVE CIRCULANTE    

 I. STOCURI
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    1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 
322 +  323  + 328 + 351 + 358 + 381  +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) 

26 26 1.787 4.210

    2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 
3952)

27 27

   3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348*  + 354 + 356 + 357 + 
361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 -  3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 
3956 - 3957 - 396 - 397 -  din ct. 4428)

28 28

   4. Avansuri (ct. 4091- 4901)   29 29

       TOTAL (rd. 26 la 29)    30 30 1.787 4.210

    II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare 
de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)   

  1. Creanţe comerciale 1) (ct. 2675* +  2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* +  
4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)    

31 31 736.855 863.250

   2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*)     32 32

   3. Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile controlate in comun  
 (ct. 453** - 495*)

33    33

   4. Alte creanţe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din  
ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 
5187)

34 34 34.151 26.899

   5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*) 35 35

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

36 35a 
(301)

         TOTAL (rd. 31 la 35 +35a) 37 36 771.006 890.149

III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT 

    1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591) 38 37

    2. Alte investiţii pe termen scurt  
 (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)

39 38 16.409.380 12.062.036

         TOTAL (rd. 37 + 38) 40 39 16.409.380 12.062.036

 IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI  
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)     

41 40 177.211 380.920

      ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40) 42 41 17.359.384 13.337.315

 C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)   43 42 213.754 286.064

   Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*) 44 43 204.114 237.059

   Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*) 45 44 9.640 49.005

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ 
LA 1 AN         
       1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat 
împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)   

46 45

       2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 
1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)

47 46 4.854.137 4.913.079

        3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 48 47 46.952

        4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 49 48 442.213 277.486

         5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 50 49

         6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 51 50 1.256.792

         7. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 
1663+1686+2692+2693+ 453***)         

52 51
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     8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale 
(ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 
431*** + 436***+ 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 
447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 473*** + 509 + 5186 
+ 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)   

53 52 4.712.642 17.144.060

     TOTAL (rd. 45 la 52) 54 53 10.008.992 23.638.369
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE  
(rd. 41+43-53-70-73-76)

55 54 4.843.369 -12.497.921

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54) 56 55 455.135.400 457.503.896

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA  
MAI MARE DE 1 AN

       1. Împrumuturi din emisiunea de  obligaţiuni, prezentându-se separat 
împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

57 56

        2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 
1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)   

58 57 22.802.547 41.742.674

        3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)   59 58

        4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 60 59

        5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 61 60

         6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 62 61

         7. Sume datorate entităţilor asociate si entităţilor controlate in comun 
 (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)

63 62

          8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale 
(ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 
431*** + 436*** +437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 
447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581+462+4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 
+ 5194 + 5195 + 5196 + 5197)  

64 63 1.846.001 1.562.104

         TOTAL (rd.56 la 63) 65 64 24.648.548 43.304.778

 H. PROVIZIOANE

         1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517) 66 65

         2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 67 66 65.818 63.059

         3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) 68 67 1.380.619 1.413.252

          TOTAL (rd. 65 la 67) 69 68 1.446.437 1.476.311

 I. VENITURI ÎN AVANS     

         1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)(rd. 70+71) 70 69 1.682 5.919

                    Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 475*) 71 70 961 2.555

                    Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 475*) 72 71 721 3.364

         2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74) 73 72 2.710.176 2.431.371

                    Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*) 74 73 2.710.176 2.431.371

                    Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*) 75 74

         3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi  
              (ct. 478)(rd.76+77)

76 75

                    Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 478*) 77 76

                    Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 478*) 78 77

         Fond comercial negativ (ct.2075) 79 78

        TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78) 80 79 2.711.858 2.437.290

 J. CAPITAL ŞI REZERVE 

      I. CAPITAL

         1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 81 80 40.983.171 40.983.171
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         2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 82 81

         3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 83 82

         4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 84 83

         5.Alte elemente de capitaluri proprii  (1031) 85 84

         TOTAL (rd. 80 la 84) 86 85 40.983.171 40.983.171

     II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 87 86

     III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 88 87 327.316.493 323.013.382

     IV. REZERVE 

       1. Rezerve legale (ct. 1061) 89 88 8.196.877 8.196.877

       2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 90 89

       3. Alte rezerve (ct. 1068) 91 90 519.125 556.688

        TOTAL (rd. 88 la 90) 92 91 8.716.002 8.753.565

          Acţiuni proprii (ct. 109) 93 92

         Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 94 93

          Pierderi legate de instrumentele  de capitaluri proprii (ct. 149) 95 94

     V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)                  SOLD C  (ct. 117) 96 95 27.737.379 17.170.063

                                                                                                                SOLD D (ct. 117) 97 96 0 0

     VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR

                                                                                                                SOLD C (ct. 121) 98 97 24.308.860 22.836.825

                                                                                                                SOLD D (ct. 121) 99 98 0 0

      Repartizarea profitului (ct. 129)    100 99 22.211 37.563

    CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96
+97-98-99)

101 100 429.039.694 412.719.443

     Patrimoniul public (ct. 1016) 102 101

     Patrimoniul privat (ct. 1017) 2) 103 102

     CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79) 104 103 429.039.694 412.719.443
1) Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente 
contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente 
într-o perioadă mai mică de 12 luni. 
2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor 
publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea 
și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor 
reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

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

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

  Numele si prenumele

ENE MIHAI

  Numele si prenumele

IONITA CRISTINA

  Nr.de inregistrare in organismul profesional:

   Semnătura _________________________________ 

   Semnătura _________________________________ 

  Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular 
VALIDAT



CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
la data de  31.12.2020

Cod 20 - lei -

F20 - pag. 1

Denumirea indicatorilor Nr.  
Exerciţiul financiar

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

Nr.rd.
OMF 

nr.58/ 
2021

rd.

2019 2020

A B 1 2

  1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06) 01 01 36.805.151 36.894.945

      Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02 02 36.805.151 36.894.945

      Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03 03

       Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04 04

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

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

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

           Sold C 06 07

           Sold D 07 08

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

08 09

  4.  Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) 09 10 5.769

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

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

  7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) 12 13 810.667 511.879

      -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584) 13 14 4.188

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

  VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)     15 16 37.621.587 37.406.824

  8. a)  Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)        16     17 115.274 92.091

       Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 17     18 9.841 12.347

       b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605) 18 19 92.237 84.248

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

       Reduceri comerciale primite (ct. 609) 20 21

 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) 21 22 3.081.737 3.233.141

     a) Salarii şi indemnizaţii  (ct.641+642+643+644) 22 23 3.005.019 3.111.816

     b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646) 23 24 76.718 121.325

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

24 25 4.807.292 5.325.779

      a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818) 25 26 4.810.277 5.328.764

      a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818) 26 27 2.985 2.985

      b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)        27 28 -10.604 88.437
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       b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818) 28 29 26.488 215.055

       b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818) 29 30 37.092 126.618

  11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37) 30 31 3.752.819 4.285.048

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

31 32 1.985.398 2.391.201

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

32 33 1.534.928 1.624.126

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

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

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

    11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) 36 37 232.493 269.721

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

     Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)                      37 39 -11.837 29.874

          - Cheltuieli (ct.6812) 38 40 491.770 524.403

          - Venituri (ct.7812) 39 41 503.607 494.529

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

40 42 11.836.759 13.150.965

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

           - Profit (rd. 16 - 42) 41 43 25.784.828 24.255.859

            - Pierdere (rd. 42 - 16) 42 44 0 0

 12.  Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) 43 45 4.551.210 4.733.116

            - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 44 46 4.533.146 4.718.371

 13.  Venituri din dobânzi (ct. 766) 45 47 165.438 51.732

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

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

 15.   Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) 48 50 255.894 231.519

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

 VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50) 50 52 4.972.542 5.016.367

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

51 53 1.684 2.770

             - Cheltuieli  (ct.686) 52 54 1.684 2.770

             - Venituri (ct.786) 53 55

 17.  Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 54 56 1.140.391 1.002.983

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

 18.  Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 56 58 1.003.046 804.131

 CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58) 57 59 2.145.121 1.809.884

 PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

              - Profit (rd. 52 - 59) 58 60 2.827.421 3.206.483

              - Pierdere (rd. 59 - 52) 59 61 0 0
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 VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) 60 62 42.594.129 42.423.191

 CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) 61 63 13.981.880 14.960.849

 19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

              - Profit (rd. 62 - 63) 62 64 28.612.249 27.462.342

               - Pierdere (rd. 63 - 62) 63 65 0 0

 20.  Impozitul pe profit (ct.691) 64 66 4.303.389 4.625.517

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

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

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

                - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)        67 69 24.308.860 22.836.825

                - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64) 68 70 0 0

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

  Numele si prenumele

ENE MIHAI

  Numele si prenumele
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  Nr.de inregistrare in organismul profesional:

  Calitatea
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la data de  31.12.2020

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

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

Nr.  
rd. Nr.unitati Sume

A B 1 2

 Unitaţi care au inregistrat profit 01 01 1 22.836.825

 Unitaţi care au inregistrat pierdere 02 02

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

  II  Date privind platile restante
Nr.  
rd.

Total,  
din care:

Pentru 
activitatea 

curenta

Pentru 
activitatea de 

investitii

A B 1=2+3 2 3

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

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

      - peste 30 de zile 06 06

      - peste 90 de zile 07 07

      - peste 1 an 08 08

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

09 09

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

10 10

     - contributii pentru fondul asigurarilor sociale de 
sanatate  

11 11

     - contribuţia pentru pensia suplimentară 12 12

     - contributii pentru  bugetul asigurarilor pentru somaj 13 13

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

15 15

  Obligatii restante fata de alti creditori 16 16

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

17 17

               - contributia asiguratorie pentru munca  18 17a 
(301)

  Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele 
locale 

19 18

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

A B 1 2

  Numar mediu de salariati 20 19 30 27

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

21 20 31 29

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

Nr.  
rd. Sume (lei)

A B 1

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

22 21

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

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

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

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

  - impozitul datorat la bugetul de stat 28 27

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

29 28

  - impozitul datorat la bugetul de stat 30 29

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

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

                   - subvenţii aferente veniturilor, din care: 33 32

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

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

                                  - subvenţii pentru combustibili fosili 36 33b 
(317)

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

37 34 293.617

                   - creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat 38 35 1.281

                   - creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 39 36 292.336

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

A B 1

  Contravaloarea tichetelor acordate salariaților 40 37 120.945

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

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

Nr. 
rd. 31.12.2019 31.12.2020

A B 1 2

  Cheltuieli de cercetare - dezvoltare : 42 38

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

43 38a 
(318)

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

         - din fonduri publice 45 40

         - din fonduri private 46 41

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

         - cheltuieli curente 48 43

         - cheltuieli de capital 49 44

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

A B 1 2
  Cheltuieli de inovare 50 45

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

51 45a 
(319)

VIII. Alte informaţii     Nr. 
rd. 31.12.2019 31.12.2020

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

52 46

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

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

54 46b 
(304)

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

55 47

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

56 47a 
(305)

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

57 47b 
(306)

  Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)   58 48 52.559.242 53.815.595
        Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de 
participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume 
brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)   

59 49 49.379.227 50.635.580

         - acţiuni necotate emise de rezidenti 60 50 49.379.227 50.635.580

         - părţi sociale emise de rezidenti 61 51

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

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

          - obligatiuni emise de nerezidenti 64 53

     Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)   65 54 3.180.015 3.180.015

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

66 55 3.180.015 3.180.015

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

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

68 57 1.116.567 1.289.068

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

69 58

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

70 58a 
(308)

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

71 59 377.993 293.617

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

72 60

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

73 61 8.237 22.091

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

74 62 8.237 22.091

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

75 63

         - subventii de incasat(ct.445) 76 64

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

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

79 67

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

80 68
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               - creanţe comerciale cu entităţi afiliate 
                 nerezidente (din ct. 451)

81 69

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

82 70

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

83 71 246.307 297.511

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

84 72

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

85 73 246.307 297.511

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

86 74

  Dobânzi de încasat (ct. 5187)  , din care:    87 75 3 3

            - de la nerezidenti 88 76

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

4538)
89 76a 

(313)

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

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

91 78

         - acţiuni necotate emise de rezidenti 92 79

         - părţi sociale emise de rezidenti 93 80

         - actiuni emise de nerezidenti 94 81

         - obligatiuni emise de nerezidenti 95 82

         - dețineri de obligațiuni verzi 96 82a 
(320)

 Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)         97 83
 Casa în lei şi în valută (rd.85+86 ) 98 84 1.066 1.787

          - în lei (ct. 5311) 99 85 1.066 1.787

          - în valută (ct. 5314) 100 86

 Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd.88+90) 101 87 176.085 379.133

        - în lei (ct. 5121), din care: 102 88 171.261 379.055

            - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 103 89

        - în valută (ct. 5124), din care: 104 90 4.824 78

          - conturi curente în valută deschise la bănci  
               nerezidente

105 91

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

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

107 93

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

108 94

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

109 95 9.711.032 22.718.765

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

110 96
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                - în lei 111 97

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

113 99

                  - în lei 114 100

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

116 102

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

117 103

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

118 104

                   - în valută 119 105

 Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care: 120 106 2.566.051 2.446.867

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

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

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

123 108 442.213 324.438

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

124 109

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

125 109a 
(309)

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

126 110 109.107 111.818

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

127 111 1.333.857 2.345.154

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

128 112 80.843 78.446

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

129 113 1.253.014 2.266.708

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

130 114

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

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

132 116

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

133 117

              - cu scadența inițială mai mare de un an 134 118

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

135 118a 
(310)

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

     - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice 137 120

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

139 122 5.259.804 17.490.488

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

140 123 2.540.262 13.801.222

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

141 124 2.719.542 2.432.474

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

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

143 126 1.256.792

                        - venituri în avans aferente activelor primite prin 

transfer de la clienţi (ct. 478)
144 127

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

            - către nerezidenți 146 128a 
(311)

  Dobânzi de plătit către nerezidenți  

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

(314)

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

148 129

  Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: 149 130 40.983.171 40.983.171

           - acţiuni cotate 4) 150 131 40.983.171 40.983.171

           - acţiuni necotate 5) 151 132

           - părţi sociale 152 133

           - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) 153 134 33.320.031 33.314.994

 Brevete si licente (din ct.205) 154 135 23.307 24.155

 IX. Informatii privind cheltuielile cu 
colaboratorii  

Nr. 
rd. 31.12.2019 31.12.2020

A B 1 2

   Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 155 136

 X. Informaţii privind bunurile din domeniul 
public al statului

Nr. 
rd. 31.12.2019 31.12.2020

A B 1 2

 Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în 
administrare

156 137

 Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în 
concesiune

157 138

 Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 158 139

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

Nr. 
rd. 31.12.2019 31.12.2020

A B 1 2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 6) 159 140

 XII. Capital social vărsat Nr. 
rd. 31.12.2019 31.12.2020

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

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

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

160 141 40.983.171 X 40.983.171 X
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  - deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144) 161 142

       - deţinut de instituţii publice de subord. centrală 162 143

       - deţinut de instituţii publice de subord.  locală 163 144

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

       - cu capital integral de stat 165 146

       - cu capital majoritar de stat 166 147

       - cu capital minoritar de stat 167 148

  - deţinut de regii autonome 168 149

  - deţinut de societăţi cu capital privat 169 150 18.395.262  44,88 18.395.883  44,89

  - deţinut de persoane fizice 170 151 22.587.909  55,12 22.587.288  55,11

  - deţinut de alte entităţi 171 152

Nr. 
rd. Sume  (lei)

A B 2019 2020

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

172 153

- către instituţii publice centrale; 173 154

- către instituţii publice locale; 174 155

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

175 156

Nr. 
rd. Sume  (lei)

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

176 157

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

177 158

        - către instituţii publice centrale 178 159

        - către instituţii publice locale 179 160

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

180 161

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

181 162

        - către instituţii publice centrale 182 163

        - către instituţii publice locale 183 164

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

184 165

XV. Dividende distribuite actionarilor/ 
asociatilor din profitul reportat

Nr. 
rd. Sume  (lei)

A B 2019 2020

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

185 165a 
(312) 27.389.255 39.157.076
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XVI. Repartizări interimare de dividende 
potrivit Legii nr. 163/2018

Nr. 
rd. Sume  (lei)

A B 2019 2020

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

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

Nr. 
rd. Sume  (lei)

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

187 166

     - creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice 
afiliate

188 167

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

189 168

     - creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice 
afiliate

190 169

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

Nr. 
rd. Sume  (lei)

A B 31.12.2019 31.12.2020

Venituri obţinute din activităţi agricole 191 170

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

192 170a  
(322)

     - inundații 193 170b 
(323)

     - secetă 194 170c 
(324)

     - alunecări de teren 195 170d 
(325)

INTOCMIT,

  Nr.de inregistrare in organismul profesional:

   Semnatura _________________________________ 

   Semnatura _________________________________ 

  Numele si prenumele

IONITA CRISTINA

  Numele si prenumele

ENE MIHAI

ADMINISTRATOR,

Formular 
VALIDAT

  Calitatea

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



la data de  31.12.2020

Elemente de  
imobilizari 

 Nr. 
rd.

Valori brute

Sold  
initial

Cresteri Reduceri

Total Din care: 
dezmembrari 

si casari

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Cod 40  
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 - lei - 

A B 1 2 3 4 5

I.Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si 
cheltuieli de dezvoltare 01 X

Alte imobilizari 02 39.704 99.580 3.176 X 136.108

Avansuri acordate pentru  
imobilizari necorporale 03 X

Active necorporale de explorare 
si evaluare a resurselor minerale 04 X

TOTAL (rd. 01 la 04) 05 39.704 99.580 3.176 X 136.108

II.Imobilizari corporale 

Terenuri 06 X

Constructii 07 928.660 928.660

Instalatii tehnice si masini 08 1.685.978 41.218 14.345 14.345 1.712.851

Alte instalatii , utilaje si mobilier 09 174.561 29.841 7.231 7.231 197.171

Investitii imobiliare 10 400.114.634 23.584.558 423.699.192

Active corporale de explorare si 
evaluare a resurselor minerale 11

Active biologice productive 12

Imobilizari corporale in curs de 
executie 13

Investitii imobiliare in curs de 
executie 14 272.576 351.246 363.826 259.996

Avansuri acordate pentru 
imobilizari corporale 15

TOTAL (rd. 06 la 15) 16 403.176.409 24.006.863 385.402 21.576 426.797.870

III.Imobilizari financiare 17 52.559.242 5.937.480 4.681.127 X 53.815.595

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 
(rd.05+16+17) 18 455.775.355 30.043.923 5.069.705 21.576 480.749.573



SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE 

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

anului

Amortizare aferenta 
imobilizarilor scoase 

din evidenta 

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

A B 6 7 8 9

I.Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si 
cheltuieli de dezvoltare 19

Alte imobilizari 20 23.412 15.499 3.176 35.735

Active necorporale de explorare 
si evaluare a resurselor minerale 21

TOTAL (rd.19+20+21) 22 23.412 15.499 3.176 35.735

II.Imobilizari corporale 

Terenuri 23

Constructii 24 77.388 77.388

Instalatii tehnice si masini 25 1.455.917 66.144 14.345 1.507.716

Alte instalatii ,utilaje si mobilier 26 84.561 16.247 7.231 93.577

Investitii imobiliare 27 5.153.486 5.153.486

Active corporale de explorare si 
evaluare a resurselor minerale 28

Active biologice productive 29

TOTAL (rd.23 la 29) 30 1.540.478 5.313.265 21.576 6.832.167

AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30) 31 1.563.890 5.328.764 24.752 6.867.902



SITUATIA  AJUSTARILOR  PENTRU  DEPRECIERE 
F40 - pag. 3

 - lei - 

Elemente de imobilizari Nr. 
rd. Sold initial Ajustari constituite 

in cursul anului
Ajustari 

 reluate la venituri
Sold final   

(col. 13=10+11-12)

A B 10 11 12 13

I.Imobilizari necorporale 

Cheltuieli de constituire si  
cheltuieli de dezvoltare 32

Alte imobilizari 33

Active necorporale de explorare si 
evaluare a resurselor minerale 34

TOTAL (rd.32 la 34) 35

II.Imobilizari corporale 

Terenuri 36

Constructii 37

Instalatii tehnice si masini 38

Alte instalatii, utilaje si mobilier 39

Investitii imobiliare 40 8.956 2.985 5.971

Active corporale de explorare si 
evaluare a resurselor minerale 41

Active biologice productive 42

Imobilizari corporale in curs de 
executie 43

Investitii  imobiliare in curs de 
executie 44

TOTAL (rd. 36 la 44) 45 8.956 2.985 5.971

III.Imobilizari financiare 46 3.920.118 2.770 3.922.888

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - 
TOTAL (rd.35+45+46) 47 3.929.074 2.770 2.985 3.928.859

INTOCMIT,

  Numele si prenumele

ENE MIHAI

  Numele si prenumele

IONITA CRISTINA

  Nr.de inregistrare in organismul profesional:Formular 
VALIDAT

   Semnătura _________________________________ 

   Semnătura _________________________________ 

ADMINISTRATOR,

  Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC



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

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

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

Precizari MFP     (înapoi) LISTARE



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

Cont SumaNr.cr.

OK

1

?

  (ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

Preluare F10, F20 col.2
Conturi entitati mijlocii si mari 1011 SC(+)F10L.R81

Sterge date incarcate

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

1 -

+ Salt
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S.C. PRACTIC S.A.

Nota 1

Informa{ii cu privire la prezentarea entitlfii raportoare

Societatea pe actiuni PRACTIC S.A., societate cu capital integral privat, a fost inregistrata la
Oficiul Registrului Comerlului si a Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti
sub nr.J 40i611/1991, pe adresa Str.Otetelesanu Nr.2, Sector 1, Bucuresti pana la
31.12.201,7 . Din luna ianuarie 201 8 sediul societatii este la adresa din Bucuresti, Str.Biserica
Amzei nr.21-23, corp C, et.1 si 2, sector 1.

Obiectul principal de activitate al societatii il reprezinta inchirierea si subinchirierea bunurilor
imobiliare proprii sau inchiriate (cod CAEN 6820).
Capitalul social al S.C. PRACTIC S.A este de 40.983.171 [ei, conform Cererii de Mentir.Lni
nr. 3 54806/02.06.2010, aprobata in sedinta din 10.06.2010.

La31.12.2020 societatea are un numar de 29 de salariati, inclr.rsiv directorul general.

La data de 31.12.2020 Consiliul de Administratie este

Ontica- Stanescu Gabriela Elisor, Boldi Sorin Florian.

Conducerea executiva este asigurata de domnul Ene Mihai

format din 3 membri: Ene Mihai.

, in calitate de Director general.

Intocmit,

Director Economic

dministrator,



PRACTIC S.A.

NOTA 2

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Societatea PRACTIC S.A. dispune de nn manual de politici contabile, aprobat in
Consiliul de Administratie din data de 05.03.2020 si de un manual de proceduri
operationale aprobat in Consiliul de Administratie din data de 16.11.2020.

Manualul de politici contabile se compune din:
- PC 01 -Procedura principii contabile generale;
- PC 02 -Procedura active imobilizate;
- PC 03 -Procedura active circulante;
- PC O4-Procedura datorii curente si pe termen lung;
- PC 05 -Procedura provizioane si venituri in avans:
- PC 06- Procedu.ra capitaluri proprii;
- PC 07-Procedura cheltuieli;
- PC 08 - Procedura venituri;
- PC 09 - Procedula cazuri speciale;
- PC 10 -Procedura privind continutul si forn.ratul situatiilor financiare anuale;
- PC 11 - Procedura privind partile afiliate- preturi de transfer.

Manualul de proceduri operationale este adaptat specificului activitatii si structurii
organizatorice a societatii.

Politicile contabile prezinta principiile, bazele de evaluare, conventiile, regulile si
practicile specifice aplicate de Societate la inregistrarea tranzactiilor in contabilitate, la
intocmirea si prezentarea situatiilor financiare, etc.

Societatea are filiale dar, intrucat nu indeplineste criteriile de marime timp de dor.ra

exercitii financiare consecutive conform OMFP 1802/2014 cu modificarile si
completarile ulterioare, iar in anul 2015 a optat pentru tranzactionarea pe noul sistem
altemativ de tranzactionare AeRO , care , din punctul de vedere al Ministerului de
Finante si al ASF-ului nu este o piata reglementata, nu este necesar sa intocrneasca
situatii fi nanciare consolidate.

Informatii generale
Aceste politici contabile au fost corelate cu principalele politici de intreprindere (care
cuprind si politicile privind organizarea, analiza si prelucrarea documentelor j ustificative,
politicile de audit intern, etc.) pe care le aplica societatea PRACTIC S.A. De asemenea,
acolo unde a fost cazul, politicile contabile au fost corelate cu legislatia fiscala din
Romania, in general, si cu cea din industria de profil, in special.

Politicile contabile, aplicabile la societatea S.C. PRACTIC S.A., au fost structurate in
urmatoarele categorii generale de abordare:

. Politici contabile generale: referitoare la probleme de fond ale o
raportarii financiare, respectiv recunoastere, clasificare, evaluare,
semnificatie etc:

n



. Politici contabile specifice, aferente raportarii financiare: referitoare la
particularitatile aferente categoriilor specifice de active, datorii, capitaluri proprii,
venituri, cheltuieli si rezultate.

POLITICI CONTABILE GENERALE (conforme cu prevederile PC 01)

Reglementari de baza
Aceste situatii financiare au fost intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului
Finantelor Publice al Romaniei Nr. 1802 din 2014 pentru aprobarea reglementarilor
contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale

consolidate ('OMF 1802/ 2014") si a Legii contabilttatii nr.8211991 , cu modificarile si

completarile ulterioare.

Elementele prezentate in situatiile financiare anuale se evalueaza in conformitate cu
principiile contabile generale prevazute in prezenta sectiune, conform contabilitatii de

angajamente. Astfel, efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atr-lnci

cand tranzactiile si evenimentele se produc (si nu pe masura ce trezoreria sau echivalentul
sau este incasat sau platit) si sunt inregistrate in contabilitate si rapofiate in situatiile
hnanciare ale perioadelor aferente.

Inregistrarile contabile pe baza carora au fost intocmite situatiile 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.

Moneda si limba de prezentare
Contabilitatea se tine in limba romana
operatiunilor efectuate in valuta se tine atat
cifrele sr.rnt prezentate in termenii puterii de

sunt evaluate in lei.

si in moneda nationala. Contabilitatea
in moneda nationala, cat si in valuta. Toate
cumparare a RON la 31 decembrie 2019 si

Conversia tranzactiilor in moneda straina
Tranzactiile societatii in moneda straina sunt inlegistrate la cursul de schimb din data

tranzactiilor: castigurile si pierderile ir.rregistrate din decontarea unor astfel de tranzactii si

din conversia activelor si datoriilor monetare exprimate in moneda straina, sunt

recunoscute in contul de profit si pierdere. Soldurile creantelor, datoriilor si

disponibilitatilor banesti in valr:ta la 31 decembrie sunt convefiite in [ei, la cursul de

referinta al zilei publicat de Banca Nationala a Romar.riei.

La 31 .12.2020 cursul de schimb utilizat a fost:
I USD - 3,9660 lei;
l EUR : 4,86941ei.

lar la 31 .12.2019 cursul de schimb utilizat a fost:
I USD = 4,2608 lei;
I EUR - 4,7793 lei.

Utilizarea estimarilor
Intocmirea sitnatiilor financiare in conformitate cu
ulterioare cere conducerii Societatii sa faca estimari

OMF 1802/2014 cu modificarile
si ipoteze care afecteaza valoril



rapofiate ale activelor si pasivelor, prezentarea activelor si datoriilor contingente la data
intocmirii situatiilor financiare si cheltuielile rapodate pentru respectiva perioada.

Conventii si principii
Ca si reguli generale de recunoastere a elementelor din situatiile financiare, precizam ca
societatea S.C. PRACTIC S.A. a utilizat urmatoarele conventii, principii si reguli:

a) conventia continuitatii activitatii, potrivit careia activitatea generala a intreprinderii
se deruleaza pe baza continua, fara sa existe premisa intreruperii activitatii sau intrarii in
stare de flalimer.rt a intreprinderii; concret, evaluarea activelor se face la valoarea justa,
determinata de cele mai nrulte ori pe baza valorii de piata;

b) conventia contabilitatii de angajamente, potrivit careia efectele tranzactiilor si ale
altor evenimente sunt recunoscute (si implicit contabilizate si rapofiate in situatiile
financiare) atur.rci cand tranzactiile si evenimentele se produc (si nr-r pe masura ce
trezoreria sau echivalentul sau este incasat sau platit).

c) elementele prezentate in situatiile financiare se evaluaza in conformitate cu
ulmatoarele principii contabile:

. Principiulcontinuitatiiactivitatii

. Principiulpermanenteimetodelor

. Principiul prudentei

. Principiul contabilitatii de angajamente

. Principiul eyaluarii separate a elementelor de activ si de datorii

. Principiul intangibilita tii

. Principiulnecompensarii

. Principiul prevalentei economicului asupra juridicului+

. Principiul pragului de semnificatie+

d) calitatile informatiei contabile care s-au avut in vedere la elaborarea situatiilor
financiare sunt: relevanta, credibilitatea, comparatrilitatea, inteligibilitatea.

Pragul de semnificatie
Un aspect impofiant este cel al determinarii pragului de semnificatie, care, in cazul
societatii S.C. PRACTIC S.A. s-a stabilit astfel:
0,05 yo + cif'r-a de afaceri neta la 2020, respectiv 0,05yo * 36.894.945: 18.447 lei.
Alegerea cifrei de afaceri ca ir.rdicator pentru stabilirea pragului de semnificatie s-a facut
intrucat reflecta in mod real profilul activitatii societatii, comparabil cu anuI precedent.
Pragul de semnificatie este o limita fata de care omisiunea sau declararea eronata a
informatiilor care au o marime situata peste acesta ar putea influenta deciziile economice
ale utilizatorilor luate pe baza situatiilor financiare.

POLITICI SPECIFICE

In ceea ce priveste regulile de recunoastere si evaluare, societatea PRACTIC S.A. se
prevaleaza de urmatoalele:

F Recunoasterea activelor prczeltate in situatiile financiare anuale este realizata in
functie de utililatea (obtinerea de beneficii economice viitoare din utilizare,
respectiv vanzare) si, respectiv, evnluareo credibila a dcestora, si se evalueaza, i



general, pe baza principiului costului de achizitie sau a costului de productie,
Exceptie fac imobilizarilor corporale, in cazul carora s-a optat pentru
aplicarea regulilor de evaluare alternative, si anume, reevaluarea investitiilor
imobiliare astfel incat acestea sa fie prezentate in contabilitate la valoarea
justa.

Recunoasterea pasivelor/datoriilor prezentate in situatiile financiare anuale este

realizata in lunctie de posibilitatea unei iesiri cle resurse, pufiatoare de beneficii
economice si, respectiv, ev uarea sd se poata face in ntod credibil.
Pasivele/datoriile se evalueaza la valoarea Ior istorica sau actualizata a iesirilor
viitoare de nllmerar san de resurse, necesare decontarii datodei.

Recunoasterea si evaluarea veniturilor se realizeaza in functie de:
. creslered tle beneJicii economice, prin cresterea determinata atunci cand sunt

indeplinite cumulativ urmatoarele criterii:
- transferul tr"rturor riscurilor si avantajelor aferente proprietatii bunului;
- nu mai este detinut controlul efectiv asupra bunului vandut;
- nu se mai poate gestiona respectivul bnn.

o ewtluorea credibila

Recr-moasterea cheltuielilor se realizeaza atunci cand se estimeazu o diminuare u
beneficiilor economice viitoare, prin diminuarea de active sau cresterea de

datorii, si sunt evaluflte creclibil. Societatea se prevaleaza de principiul conectarii
cheltuielilor cu veniturile pe care Ie-au generat, in cadrul aceluiasi exercitiu
financiar. De asemenea, trecerea pe cheltuieli se va face si atunci cand activul nu
va putea fi valoriflcat prin vanzare sau schimb, datorita deprecierii de valoare,
deteriorarii, pierderii sau altor cauze.

POLITICI SPECIFICE AFERENTE ACTIVELOR IMOBILIZATE (conforme cu
prevederile PC 02)

IMOBILIZARI NECORPORALE
Evaluarea imobilizarilor necorporale se realizeaza la costul de achizitie, pentru activele
care intra prin cumparare, la costul de productie, pentru activele care sunt produse de

societate in regie proprie, Ia valoarea justa, respectiv valoarea de utilitate pentru activele
care intra prin aport la capitalul social, prin donatie, prin subventie sau prin schimb cu
alte active. In valoarea de intrare a imobilizarilor se capitalizeaza si cheltuielile aferente
modernizarilor, imbunatatirilor si altor eforluri care imbunatatesc
performantele/parametrii de utilizare ai respectivului activ. Evaluarea la bilant se

realizeaza la minimul dintre valoarea contabila neta si valoarea recuperabila, iar iesirea
din gestiune se realizeaza la valoarea de intrare.

Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturile si activele similare
Concesiunile, brevetele, licer.rtele, marcile comerciale, drepturiJe si activele similare
reprezentand aporI, achizitionate sau dobandite pe alte cai, se inregistreaza in conturile
de imobilizari necorporale la valoarea de aport sau cost de achizitie, dupa caz. In aceasta

situatie valoarea de aport se asimileaza valorii juste.



Concesiunile primite se reflecta ca imobilizari necorporale atunci cand contractlll de
concesiune stabileste o durata si o valoare determinate pentru concesiune. Amofiizarea
concesiunii urmeaza a fi inregistrata pe durata de folosire a acesteia, stabilita potrivit
contractului. In cazul in care contractul prevede plata unei chirii si nu o valoare
amortizabila, se va reflecta cheltuiala reprezentand chiria, fara recunoasterea unei
imobilizari necorporale.

Avansuri 9i alte imobiliz5ri necorporale
in cadrul avansurilor gi altor imobiliz6ri necorporale se inregistreazd avansurile acordate
furnizorilor de imobilizdri necorporale, programele informatice create de entitate sau

achizilionate de la ter1i, pentru necesitAtrile proprii de utilizare, precum gi alte imobilizdri
necorporale.

Cheltuieli ulterioa re
Cheltuielile ultelioare efectuate cu un activ necorporal majoreaza costul activului doar
atunci cand este probabil ca aceste clieltuieli vor permite activului sa genereze benellcii
economice viitoare peste performanta prevazLtta initial si sunt evaluate credibil. in caz
contrar, ele sunt trecr-rte pe cheltuiala atunci cand sunt efectuate.
CAgtigr.rrile sau pierderile care apar o dati cn incetarea utilizirii sau iegirea unui activ
necorporal se determina ca diferenJd intre veniturile generate de iegirea activullli $i
valoarea sa neamoftizatd, inclusiv cheltuielile ocazionate de cedarea acestuia, qi sunt
prezentate ca venit sau cheltuiali, dupd caz. in contul de profit gi pierdere.

Evaluarea la data bilantului
Activele necorporale se prezinta in bilant la valoarea de intrare,
cumnlate de valoare.

ma1 putin ajustarile

IMOBILIZARI CORPORALE
In cazul imobilizarilor corporale societatea PRACTIC S.A. a optat pentru investitiile
imobiliare pentru aplicarea regulilor de evaluare altemative, iar in cazul imobilizarilor din
categoriile de echipamente, aparate si instrumente de masurare, mijloace de transport si
mobilier birotica pentru aplicarea principiul costului istoric. Astfel, investitiile imobiliare
sunt inlegistrate la valoarea lor justa, pe baza reevaluarilor periodice, in conformitate cu
reglementarile legale emise in acest scop, evaluari efectuate, de regula, de profesionisti
calificati in evaluare, membri ai unui organism profesional in domeniu, reclrnoscut
natior.ral si international. Metoda de reevaluare adoptata este cea bazata pe valori nete,
respectiv la fiecare leevaluare amotirizarea curlulata la data reevaluarii este eliminata din
valoarea bruta a activului si valoarea neta, determinata in urma corectadi cu ajustarile de
valoare, este recalculata la valoarea reevahrata a activului (evaluarea este facuta la
valoarea de j usta).
Plusul sau minusul rezultat din reevaluarea investitiilor imobiliare este reflectat in
debitul sau creditul contului "Rezerve din reevaluare", dtpa caz. Cu toate acestea
majorarea constatata din reevaluare trebuie recunoscuta ca venit in masura in care aceasta
compenseaza o descrestere din reevaluarea aceluiasi activ, recunoscr"rta anterior ca o
cheltuiala.
In cazul in care valoarea contabila a unui activ este diminuata ca rezultat al reevaluarii,
aceasta diminuare trebuie recllnoscuta ca o cheltuiala. Cu toate acestea o diminuare
rezuhala din reevaluare trebuie scazuta direct din orice strrplus din reevaluare
corespunzator, in masula in care diminuarea nu depaseste valoarea inregistrata anterro. au 

,,,strrplus din reevaluarea pentlu acelasi activ. 
/d -
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Ultima reevaluare a fost efectuata la 31.12.2019 pentru grupele constructii , terentui si
investitii imobiliare de catre un evaluator atestat conform legilor in vigoare si a avut ca
scop alinierea valorilor contabile la valorile pietii (uste),
Pentru acele cladiri pentru care evaluatorul independent a stabilit valori juste defalcate,
functie de adresele mentionate in certificatele de atestare a dreptului de proprietate asupra
terenului, societatea a separat in evidentele contabile valorile ramase (atat contabile cat si
fiscale) pentru costul de achizitie si diferentele din reevaluare proporlional cu suprafata
utila a fiecarei cladiri in parle. Acelasi principiu a fost utilizat si in cazul cotelor indivize
de teren, scoase sau pentru care se estimeaza o iesire din patrimoniu in viitor, ca ufinare a
unor acte normative s#sau hotarari judecatoresti sau contracte de vanzale-cumparare.

Incepand cu 01.01.2017 Societatea aplica rate de amortizare contabila stabilite prin
rapofiarea la noile durate de viata economica, revizuite in urma reevaluarii efectuate la
31.12.2016, in timp ce ratele de amortizare fiscala s-au determinat utilizand duratele de
viata ramase conform Catalogul mij loacelor fixe prezentat in HG 213 9/30.1 1 .2004.
In cazul in care societatea nu utilizeaza un activ o perioada de timp , aceasta le trece in
conservare, calculand doar amortizarea contabila ca urmare a faptului ca un activ se
degradeaza fizic si n.roral chiar daca el nu este exploatat in activitatea economica (cu
respectarea pct-1ui 238, alin (4) din OMFP 180212014 cu modificarile ulterioare).
La momentul repunerii sale in fitnctiune sau a valorificarii sale, amortizarea fiscala se
recalculeaza conform prevederilor art. 28 , titlul II Impozit pe profit din Legea 22712015
privind Codul fiscal.

Cheltuieli ulterioare
Cheltr-rielile ulterioare cu imbunatatirile semnificative sunt recunoscute ca o componenta
a activului in conditiile in care acestea an ca efect imbunatatirea parametrilor tehnici
initiali ai acestuia si/sau conduc la obtinerea de beneficii economice viitoare,
suplimentare fata de cele estimate initial. Obtinerea de beneficii se realizezafie direct.
prin cresterea veniturilor, fie indirect, prin reducerea cheltuielilor de intretinere si
functionare. Costurile de intretinere. reparatii si imbunatatirile minore sunt recunoscute
drept cheltuieli in perioada in care au fost efectuate. Incadrarea cheltuielilor ulterioare
drept cheltuieli ale perioadei sau majorarea valorii activului se realizeaza de catre o
comisie tehnica de specialitate constituita la nivelul societatii cu respectarea prevederilor
procedurii operatior.rale P TH 02 ,,Procedura de investitii, achizitii de bunuri, reparatii.
modernizari".

Cedarea si casare
Imobilizarile corporale si necorporale care sunt casate sau retrase din functiune sunt
eliminate din bilantul contabil impreuna cu amortizarea cumulata aferenta. Orice pr.ofit
sau pierdere rezultata dintr-o astfel de operatiune este determinata ca diferenta intre
veniturile generate de scoaterea din evidenta si valoarea neamortizata, inclusiv
cheltuielile ocazionate de aceasta, fiind incluse ca venit, respectiv cheltuiala, in contul de
profit si pierdele.
Castigr,u'ile si pierderile din vanzarea mijloacelor fixe su.rt determinate pe baza valorii lor
de vanzare si sunt luate in considerare la stabilirea profitului din exploatare.



Imobilizarile corporale si investitiile imobiliare in curs de executie
Imobilizarile corporale si investitiile imobiliare in curs de executie reprezinta investitiile
neterminate efectuate in regie proprie sau in antrepriza si sunt evaluate la costul de

actizitie sau de productie, dnpa caz. Ele se trec in categoria imobilizarilor finalizate dupa
receptia, darea in folosinta sau punerea in functiune a acestora , dtpa caz.

Amortizare
Imobilizarile corporale si necorporale sunt amofiizate prin metoda liniara, pe baza

duratelor de viata utila estimata, din momentul in care sunt puse in functiune, in asa fel
incat costul sa se diminueze pana Ia valoarea rezidtala estimata pe durata de functionare
considerata, dupa cum rrrmeaza:

Ani
Cladiri si constructii speciale
Instalatii industriale
Echipamente si velicule
Mobilier, aparatura birotica

32-40
3 -28
4 -20
2-t5

Terenurile nu se amortizeaza deoarece se presupune ca au o durata de viata nelimitata.

Din punct de vedere fiscal, societatea S.C. PRACTIC S.A. s-a prevalat de prevederile ar1.

24 din legea w 57112003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare ,

prevedere mentinuta in actuala Lege nr 22112015 pentru achizitiile anterioare datei de

30.04.2005, in sensul ca a dedus, la data punerii in functiune a mijloacelor fixe
amodizabile si a brevetelor de iriventii amortizabile, cheltuieli cu amorlizarea
reprezentand 20% din valoarea de intrare a acestora conform prevederilor legale in
vigoare la acea data.
Societatea a aplicat de asemenea, prevederile art. 22 din Legea nr. 22712015 privind
Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv scutirea de impozit a

profitului reinvestit.
In ambele cazuri Societatea are obligatia sa pastreze in patrimoniu aceste mijloace fixe
pentru cel putin o perioada egala cu jumatate din durata lor de normala de utilizare. In caz

contrar, impozitul pe profit se recalculeaza si se vor stabilii dobanzi si penalitati de

intarziere de la data aplicarii facilitatilor respective, potrivit legii.

Amofiizarea imobilizarilor corporale concesionate, inchiriate se calculeaza si se

inregistreaza in contabilitate de catre entitatea care le are in proprietate.

Incadrarea mijloacelor fixe nou achizitionate pe coduri de clasificare
Incadrarea mijloacelor fixe achizitionate in codurile de clasificare conform "Catalogului
privind clasificarea si duratele normale de ftrnctionare a mijloacelor fixe" aprobat prin
HG 213912004 se face de catre Comisia de receptie a mijloacelor hxe numita de

Conducerea Societatii.

Duratele normale de functionare ale mijloacelor fixe achizitionate de catre societate vor fi
stabilite de catre Comisia de receptie a acestora numita de Directorul General al
societatii,prin respectarea prevederilor "Catalogului privind clasificarea si duratele
normale de functionare a mijloacelor fixe " aprobat prin HG 213912004, privitor la
incadrarile in duratele minime si maxime prevazute de lege. Regula generala de alocare a

duratelor normale de functionare a mijloacelor fixe achizitionate este aplicarea duratelorr

A( l..\-
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normale minime de functionare prevazute de lege, cu exceptia autoturismelor ,pentru care
sunt aplicate duratele normale maxime, si a mijloacelor fixe care au o valoare de achizitie
mai mica de 2.500 lei. pentru care duratele de functionare se stabilesc de cornisia tehnica
pe baza documentelor de achizitie (factura, cerlificat de garantie) si a perioadei estimate
de utilizare a acestora. Activele imobilizate de natura obiectelor de invenLar incadrate
drept imobilizari corporale, in .anul 2020 au urmat tratamentul fiscal prevazut la an. 28
alin. (21) din legea nr. 227 12015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile
ulterioare, precum si a pct. 31 din Normele Metodologice date in aplicarea acestuia
respectiv cheltuielile au fost recuperate atat din punct de vedere contabil cat si fiscal pe
seama amortizarii, pe durata de viata stabilita de catre comisia tehnica de specialitate.

Evaluarea la data bilantului
Imobilizarile corporale din categoria investitii imobiliare, constructii , terenuri se
prezir]'a in bilant la valoarea justa, mai putin eventualele ajustari cumulate de valoare,
restul se prezinta la cost , mai putin amortizarea si ajustarile cumulate din depreciere.

IMOBILIZARILE FINANCIARN
Imobilizarile financiare reprezinta pafticipatiile pe termen lung, actiunile in societati
afiliate si alte parlicipatii, precum si alte creante imobilizate pe termen lung si sunt
evaluate la cost de achizitie sau valoarea determinata prin contractul de achizitie a
acestora, mai pr"rtin ajustarile cumulate pentru pierderile de valoare.

Imobilizarile financiare pe termen scurt sunt acele investitii de natura ceftiflcatelor de
paticipare, a obligatiunilor san altor valorilor mobiliare pentru care intentia societatii cu
privire la dnrata de detinere este de pana Ia un ari (12 luni de la data bilantului).
Valorile mobiliare pe termen scurt admise la tranzactionare pe o piata reglementata se

evalueaza la valoarea de cotatie din ultima zi de tranzactionare, iar cele netranzactionate,
la costul istotic, mai putin eventr"ralele ajustari pentru pierderi de valoaredeterminate in
baza celor mai recente inlbrmatii detinute privind valoarea activului net detinut.

Evaluarea la data bilantului
Imobilizarile financiare se prezinta in bilant la valoarea de intrare, mai putin ajustarile
cumulate pentru pierderea de valoare.

POLITICI SPECIFICE AFERENTE ACTIVELOR CIRCULANTE (conforme cn
prevederile PC 03)

STOCURI
Stocurile sunt evaluate la costul de achizitie, respectiv la costul de productie.
Costul stocurilor cuprinde toate costurile aferente achizitiei si prelucrarii, precum si toate
costurile sllportate de societate pentru aducerea stocurilor in forma si in locul in care se
gasesc.

Costul produselor finite, precum si a celor in curs de executie, include materialele directe,
manopera directa si alte cheltuieli directe de productie, precum si cota cheltuielilor
indirecte alocate in mod rational ca fiind legata de fabricarea acestora.

Organizarea de gestiune
Organizarea gestiunii stocurilor se rcalizeaza dupa metoda cantitativ-valorica
materiile prime, materiale consumabile, produse finite si obiecte de inventar.



Descarcarea de gestiune
Metoda de descarcare din gestiune utilizata este FIFO (primul intrat - primul iesit).

Evaluarea la data bilantului
Stocurile sunt prezentate in bilant la cea mai mica valoare dintre cost si valoare
realizabila neta. Acolo unde este necesar, se fac ajustari pentru depreciere (stocuri
defecte/deteriorate sau cu miscare lenta). Valoarea neta realizabila este pretul de vanzare
estimat care ar putea fi obtinut pe parcursul desfasurarii normale a activitatii, n-rai putin
costurile estimate pentru finalizarea bunului si costurile estimate necesare vanzarii.

Societatea PRACTIC S.A. cor.rsidera ca si in cazul avansurilor acordate pentru achizitii
de bunuri de natllra stocurilor, serviciilor, imobilizarilor corporale sau necorporale, daca
acestea nu se materializeaza in bunuri si servicii intr-un interual de timp mai mare de 180
de zile de la data achitarii 1or, se impune constituirea de ajustali pentru pierderea de
valoare a avansurilor.

INVESTITII PE TERMENT SCURT
Acestea includ depozitele pe temen scuft de la banci constituite in scop investitional si
alte participatii pe ternen scufi cu lichiditate mare, precum certificatele de trezorerie.
lnvestitiile pe termen scufi se evalueaza la costul de achizitie, prin care se intelege pretr-rl
de cumparare, sau la valoarea stabilita potrivit contractelor. Scoaterea din evidenta este
facuta prin metoda FIFO.
Pentru deprecierea investitiilor pe termen scult, la sfarsitul exercitiului financiar, cu
ocazia inventarierii. pe seama cheltuielilor se reflecta ajustarile pentru pierdere de
valoare. Aceste ajustari pentru pierdere de valoare se anuleaza odata cu iesirea din
societate a investitiilor pe termen scr-tfi.

CREANTE
Creantele pe te rlen scu( (cu scadente de pana la 12 luni) sunt evaluate la valoarea
nominala, la data aparitiei lor, nemaifiind necesare actualizari periodice. Creantele pe
termen lung sunt evidentiate la valoarea actualizata, functie de un curs valutar sau in
1'unctie de graficul de esalonare a incasarilor.
Penalitatile de intarziere la plata a creantelor sunt tratate conforrr-r procedurii de recuperari
creante aprobata de catre Consiliul de Administratie al societatii.

Ajustari si provizioane pentru deprecierea creantelor
Pentru deprecierea creantelor din conturile de clieriti, decontari in cadrul grupului si
debitori, cu ocazia inventarierii la slarsitul exercitiului financiar, se reflecta ajustari
pentru depreciere.
Recunoasterea unei cheltuieli asociate creantelor este comparabila cu situatia deprecierii
creantelor. respecl.iv i nrposibil irarea i ncasari i acesreia.
Societatea S.C. PRACTIC S.A. considera ca pentru clientii neincasati cu o vechime mai
mare de 180 de zile se impune constituirea de ajr"rstari pentru pierdelea de valoare a
creantelor . De asemenea, toate creantele a caror vechime de neincasare depaseste 180 de
zile sunt clasificate drept creante incerle si vor fi evidentiate ca atare. Exceptie de la
regula se aplica atunci cand intre societatea noastra si clienti intervine un acold privind
incasarea peste data contractuala a cr-eantelor sau cand contractele de inchiriere s-an
inchis si recuperarea creantelor se face pe cale judecatoreasca.
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Nu se constituie ajustari pentru deprecierea creantelor neincasate provenind de la
persoanele afiliate/parti legate, precum nici pentru acele creante a caror neincasare este
acoperita de polite de asigurare.
Din punct de vedere fiscal, provizioanele pentru deprecierea creantelor se vor circumscrie
prevederilor legale in vigoare.
Societatea PRACTIC S.A. duce o politica sustinuta de incasare a creantelor la timp si
diminuarea riscului de neincasare. In acest sens sunt practicate politici comerciale
specifice (plati in avans, calcul si facturare de penalitati de intarziere la plata conform
contractului si emiterea de facturi pentru penalitati etc.), precum si trimiterea periodica de
scrisori de confirmare a soldurilor neincasate. Eventualele neconcordante descoperite cu
ocazia confir'marii soldurilor sunt clarificate si diferentele inregistrate , daca este cazul.
astfel incat sa se asigure o imagine fidela a creantelor inscrise in bilantul contabil.

Pentru facturile emise si neincasate, aferente unor clienti incefii pentru care s-au deschis
proceduri juridice in vederea recuperarii creantelor, societatea aplica prevederile at.287
lit. (d) din Codul fiscal, conform caruia se poate ajusta negativ baza de impozitare a
TVA-ului intr-un interval de 5 ani in cazul intrarii in faliment a fostului chirias sau in cel
al punerii in aplicare a unui plan de reorganizare , admis si confirmat printr-o sentinta
judecatoreasca, incepand cu data sentintei sau a incheierii prin care s-a dispus intrarea in
faliment conform legii insolventei sau se accepta planul de reorganizare, avand drept
docnment un extras din Buletinr.rl Procedurilor de Insolventa (BPI).

Compensarea creantelor
In anumite situatii specifice, creantele comerciale pot fi compensate cu datoliile
comerciale, realizate cu acelasi paftener, dar numai cu respectarea documentatiei si
prevederilor Iegale, precunr si a pr:ocedurilor interne in vigoare.

Diferentele de curs valutar
Difelentele de curs valutar aferente creantelor in devize la finele fiecarui exercitiu
financiar sunt lecunoscute ca venituri sau cheltuieli financiare ale perioadei.

Recunoasterea unei pierderi din creante neincasate
Creantele neincasate vor antrena recunoasterea unor pierderi in situatiile financiare ale
anului in care sunt identificate ca atare numai daca este cefta imposibilitatea de a incasa
respectiva suma si numai dupa ce societatea PRACTIC S.A. a intreprins toate actiunile
care se impun in aceste cazuri (urmarirea in justitie a respectivului rau-platnic si
obtinerea unei sentinte definitive, cererea falimentului respectivului debitor, etc.).

Evaluarea la data bilantului
Creantele sunt inregistrate in situatiile financiare la valoarea estimata a fi realizata, dupa
ce s-au constituit ajustari pentru pierderea de valoare a creantelor incerte (ce depasesc
180 zile de la scadenta sau pana la data intocmirii situatiilor financiare exista informatii
certe si credibile ca anumiti clienti nr"r-si mai pot onora obligatiile contractuale).

DISPONIBILITATI BANESTI SI ECHIVALENTE DE NUMERAR

Casa si conturi la banci
In categoria conturilor la banci sunt incluse conturile curente la banci, depozitele bancare
pe termen scurl (de cel mult 3 luni) in masura in care acestea sunt detinute cu scopul de 4
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acoperi nevoia de numerar pe termen scuft a Societatii, precum si dobanzile aferente
acordate de banci in conturile curente.
Disponibilitatile aflate in casierie si/sau in conturi la banci sunt evidentiate distinct si
contabilizate pe fiecare banca colaboratoare in par1e, iar in cadrul acestora pe fiecare tip
de valuta in parte.
Evidentierea contabila a disponibilitatilor in devize si a miscarii acestora se face in lei, la
cursul de schimb de la data tranzactiei.
La sfarsitul exercitiului financiar. soldurile in valuta sunt convertite in functie de cursul
de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data inchiderii
exercitiului financiar. iar diferentele de curs valutar sunt evidentiate ca si cheltuieli si/sau
venituri fi nanciare ale perioadei.

Situatia fluxului de numerar
Sistemul de evidenta contabila a miscarilor din cadrul conturilor de disponibilitati este apt
sa furnizeze informatii cu privire Ia detalierea tuturor fluxurilor de numerar prin
corespondenta cu destinatia (pentru plati) sau provenienta (pentru incasari) acestora.
Situatia fluxulr"ri de nurlerar inclr.rde si numerarul in casierie, depozitele la vedere, alte
investitii pe termen scurt cu lichiditate mare, precum si descoperirile de cont. In bilant
descoperirile de cont sunt incluse la datolii pe termen scuft (scadente sub 1 an).

Deprecierea de valoare
Deprecierea de valoare a elementelor cuprinse in categolia ,,echivalente de numerar" este
recunoscuta atunci cand valoarea coltabila a acestora este mai mare decat valoarea
realizabila neta, data de regula de valoarea de piata. Deprecierea de valoare, daca este
temporara, va antrena recunoasterea unui provizion de depreciere, iar daca este
ireversibila va antrena recrmoasterea unei pielderi din activitatea de exploatare. Testarea
de depreciere a activelor se face la inchiderea exercitiului financiar'.

Regimul fiscal al diferentelor de curs valutar se circumscrie legislatiei in vigoare, iar
societatea PRACTIC S.A. prezinta, in cadrul situatiilor financiare anuale, un tablou de
reconciliere a rezultatului fiscal cu cel contabil.

Alte valori
Alte valori (tichete si bilete de odihna, calatorie, tratament, timbre fiscale si postale etc.)
vor fi scoase din evidenta numai daca este cefia imposibilitatea de a mai fi utilizate.
Scoaterea din evidenta se va face pe baza de referat aprobat de persoanele responsabile,
cu respectarea tuturor prevederilor legale in vigoare referitoare la procedr.ui,
formularistica. responsabi litati.

POLITICI SPECIFICE AFERENTE CHELTUIELILOR IN AVANS
Cheltuielile efectuate in exercitiul financiar curent, dar care privesc exercitiile financiare
umatoare, se inregistreaza distinct, ca si cheltuieli inregistrate in avans si pot fi de natura
chiriilor, a abonamentelor, politelor de asigurare auto , pentru constructii si manageriale
sau a altor cheltuieli efectuate anticipat. Cheltuielile inregistrate in avans se evalueaza la
costul de achizitie sau la valoarea stipulata prin contract.

11



POLITICI SPECIFICE AFERENTE DATORIILOR (conforme cu prevederile PC
04)

Datoriile sunt evaluate la valoarea nominala a sumelor de bani care vor fi platite sau la
valoarea nominala a altor modalitati pentr:u stingerea obligatiei. Actualizarea valorii
datoriilor se face in cazul datoriilor in valuta, nedecontate pana la sfarsitul anului, care
antreneaza recunoasterea unor cheltuieli sau venituri din diferente de curs valutar in
cadrul perioadei, sau in cazul datoriilor pe termen mediu si lung care trebuie indexate in
flinctie de anumite rate (credite bancare, alte imprumuturi similare, etc.)

Decontarile cu personalul si contributiile aferente
Contabilitatea decontarilor cu personalul cuprinde drepturile salariale, sporurile,
adaosurile, premiile din fondul de salarii, indemnizatiile pentru concediile de odihna,
precun si cele pentru incapacitate temporara de munca, platite din londul de salarii si alte
drepturi in bani si/sau in natllra datorate de entitate personahrlr-ri pentru munca prestata,
Contabilitatea decontarilor privind contributiile sociale cuprinde obligatiile pentru
contributia la asigurari sociale. contributia 1a asigurari sociale de sanatate, contributia
asignratorie pentn-l munca si la constituirea fonduhri pentru handicap in
conditiileprevazute de legislatia in vigoare.
Sumele datorate si neachitate personahrhri (concediile de odihna si alte drepturi de
personal), aferente exercitiulni in curs, se inregistreaza ca alte datorii in legatr:ra cu
personalr:1.

Societatea PRACTIC S.A. evalueaza si inregistreaza in fiecare luna cheltuielile de natrira
salariala si obligatiile de plata aferente. Toate avantajele de natura salariilor care se

acorda angajatilor se evalueaza si se includ in nivelul salariului brut. Exceptia de la
aceasta regula o constituie beneficiile de natura tichetelor de masa care se acorda
salariatilor in limitele legaJ stabilite.

Decontari cu bugetul statului si fondurile speciale
In cadlul decontarilor cu bugetul statului si fondurile speciale se cuprind: impozitul pe
profit/venit, taxa pe valoarea adaugata, impozitul pe venituri de natura salariilor,
sr:bventiile de primit, alte impozite, taxe si varsaminte asimilate.

Impozitul pe profit/venit de plata trebuie recunoscut ca datorie in limita sumei neplatite.
Daca surna platita depaseste suma datorata, surplusul trebuie recunoscut drept creanta.

Taxa pe valoarea adaugata datorata bugetului de stat se stabileste ca diferenta intre
valoarea taxei exigibile aferente bunurilor livrate sau serviciilor prestate (TVA colectata)
si a taxei deductibile pentru cumpararile de bunuri si servicii (TVA deductibila).
In situatia in care exista decalaje intre faptul generator de TVA si exigibilitatea acesteia,
totalul TVA se inregistreaza intr-un cont distinct, denumit TVA neexigibila care, pe
masura ce devine exigibila potrivit legii, se trece la TVA colectata sau TVA deductibila,
dupa caz.
De asentenea, ir.r contul de TVA neexigibila se inregistreaza si TVA deductibila sau
colectata, pentru livrari de bunuri si prestari de servicii pentru care nu au sosit sau nu s-all
intocmit facturile, precum si TVA-ul provenind din tranzactiile derr.rlate de catre
Societate cu parteneri care au optat pentru aplicarea reginiului de TVA exigibil la
incasare.
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Diferenta de taxa, in plus sar"r in minus, dintre TVA colectata si TVA deductibila se

inregistreaza in conturi distincte (TVA de plata sau TVA de recuperat) si se regularizeaza
in conditile legii.

Impozitul pe venituri de natura salariilor, care se inregistreaza in contabilitate, cuprinde
totalul impozitelor individuale, calculate potrivit legii.

Datoriile la bugetul statului si fondurile speciale sunt calculate, evidentiate si virate
conform prerederilor legale in vigoare.

Decontari intre entitati din cadrul grupului
Dividendele repartizate detinitorilor de actiuni, propuse sau declarate dupa data
bilantului, precum si celelalte repartizai similare efectuate din profit, nu trebuie
recunoscute ca datorie la data bilantului.

Credite bancare
Creditele bancare atrase de PRACTIC S.A. sunt evaluate si prezentate in bilant la
valoarea actralizala a platilor viitoare, necesare pentru decontarea datoriei. Calculul
actualizarii se face fie cu ajutorul graficelor de rambursare intocmite de banca creditoare,
fie cu ajutorul unei rate de actr.ralizare considerata reprezentativa. Dobanzile aferente
creditelor bancare sunt recunoscute ca si cheltuieli ale respectivelor exercitii financiare.
Dobanzile sun[ trecute direct pe costuri.
Datoriile asociate creditelor bancare in valuta sunt convefiite la inchiderea exercitiului
financiar in moneda de raportare, utilizand cursul de schimb de leferinta comunicat de
Banca Nationala a Romaniei pentru data inchiderii exercitiului financiar, iar diferentele
de curs valutar care apar vor fi recunoscLrte ca venitrri, respectiv cheltuieli financiare ale
perioadei.
Partea curenta a imprumuturilor pe termen lung este inolusa in "Datorii ce trebuie platite
ir.rtr-o perioada de un an". Dobanda acumulata la data bilantului contabil este inclusa in
"Sume datorate institutiilor de credit" din cadrul datoriilor curente.

Provizioanele
Provizioanele nu pot depasi din punct de vedere valoric sumele care sunt necesare
stingerii obligatiei curente 1a data bilantului.
Un provizion este o datorie cu exigibilitate sau valoare incerta.
Un provizior.r va fi recunoscut numai in momentul in care:
- o entitate are o obligatie curenta generata de un eveniment anterior;
- este probabil ca o iesire de resurse sa fie necesara pentru a onora obligatia respectiva; si
- poate fi realizata o estimare credibila a valorii obligatiei.
Daca aceste conditii nu sunt indeplinite, nu va fi recunoscut un provizion.
Valoarea recunoscuta ca provizion trebuie sa constitr-rie cea mai buna estimare la data
bilantului a costurilor necesare stingerii obligatiei curente
Provizioanele trebuie 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 resulse, provizionul va fi anulat prin reluare Ia venituri.
Provizionul va fi utilizat numai pentru scopul pentrr: care a fost initia[ recunoscut.
Provizioanele pentru impozite se constituie pentru sumele viitoare de platd datorate
bugetului de stat, in conditiile in care sumele respective nu apar reflectate ca datorie in
relatia cu statul.



Provizioanele se evalueaza inaintea determinarii impozitului pe profit, tratamentul fiscal
al acestora fiind cel prevazut de legislatia fiscala in vigoare in acel moment.

POLITICI SPECIFICE AFERENTE VENITURILOR IN AVANS (conforme cu
prevederile PC 05)

Veniturile inregistrate in exercitiul curent, dar care privesc exercitiile financiare
urmatoare se inregistreaza distinct, ca si venituri inregistrate in avans si pot fi de natura
chiriilor, a abonamentelor sau a altor venituri aferente perioadelor sau exercitiilor
urmatoare, Veniturile inregistrate in avans urmeaza regimtrl de evaluare si inregistrare al
datoriilor.

POLITICI SPECIFICE AFERENTE CAPITALURILOR PROPRII (conforme cr-r

prevederile PC 06)

.- Capitalul social
Societatea PRACTIC S.A. s-a infiintat conform Legii nr 31i1990 republicata, cu
completarile si modificarile ulterioare. Structura si forma capitalului sunt prezentate pe
Iarg in Nota 10.

Majorarea capitalului social se poate face prin emisiunea de noi actiuni, emise si
subscrise la valoarea de piata a actiunilor, prin emisiuni de actiuni acordate cu titlu
gratuit sau plin majolarea valorii unei actiuni existente prin ir.rcluderea altor rezerve
apadinand societatii.

In prezent capitalul social este lormat din 593.959 actiuni, cu o valoale nominala de 69
lei/actiune.

Actiunile societatii PRACTIC S.A sunt cotate pe platforma de tranzactioanre a BVB -
AeRO incepand cu anul 2015.

Situatia modifi carii capitalurilor proprii
Societatea PRACTIC S.A. elaboreaza si raporteaza un document de sinteza care reflecta
variatiile capitalurilor proprii dintr-un exercitiu financiar - ,,Situatia modificarii
capitalurilor proprii".
Societatea PRACTIC S.A. este preocupata in permanenta de a mentine capitalul
financiar si fizic de care dispune.
Societatea PRACTIC S.A. nu aplica ajustarea la inflatie a capitalurilor proprii. Se
efectueaza insa reevaluari periodice ale activelor, precum si acltalizari ale valorii
datoriilor, pentru a oferi o imagine fidela asupra activitatii.

Rezervele din reevaluare
Plusul sau minusul rezultat din reevaluarea investitiilor imobiliare, in conformitate cu
prevederile prezentelor reglementari, trebuie reflectat in debitul sau creditul contului
,,Rezerve din reevaluare", dupa caz, cu respectarea prevederilor privind reevaluarea
investitiilor imobiliare prezentate mai sus.
Diminuarea rezervelor din reevaluare poate fi efectuata numai in limita soldului creditor
existent.
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Nici o parte din rezerva din reevaluare nu poate fi distribuita, direct sar-r indirect, cu
exceptia cazului in care reprezinta castig efectiv realizat (pct. 112 din Ordinul
1802t2014).
Societatea PRACTIC S.A s-a prevalat de prevederile pct.-lui 109, alin. (2) din
Reglementarile contabile aprobate prin ordinul nr.180212014 cu modificar.ile si
completarile ulterioare, potrivit caruia surplusul din reevaluare inclus in rezerva din
reevaluare este capitalizat prin transferul direct in rezerve (contul 1175 ,,Rezultatul
reportat reprezentand surplusr-rl realizat din rezerve din reevahrare"), atunci cand acest
surplus reprezinta un castig realizat.
Societatea considera castigul realizat atat la scoaterea din evidenta, cat si pe masura
utilizarii activelor pentlu care s-a constituit rezerva din reevaluare. In acest din rrrna caz,
valoarea rezervei transferate este diferenta dintre amortizarea calculata pe baza valorii
contabile reevahtate si valoarea amorlizarii calculate pe baza costului initial al activului.
PRACTIC S.A efectueaza reevaluarea imobilizarilor corporale cu suficienta regular.itate
astlel incat sa prezinte in situatiile financiare o imagine fidela. Ultima reevaluare a avut
loc la 31.12.2019, a vizat grupele de cladiri. constn-rctii speciale, investitii imobiliare si
terenuri si a avut ca rezultat cresterea neta a valorii rezervelor din reevaluare.
In functie de prevederile legale in vigoare la momentul respectiv, reevalnarea
imobilizarilor corporale si, irnplicit, rezerva din reevaluare aferenta acestora a fost
reclrnoscuta din punct de vedere fiscal sau nu. Ca urmare, societatea inregistreaza si
urmareste pe analitice distincte. recunoscute si nerecunoscute fiscal. atat rezervele din
Leevaluare cat si surplusuJ translerat in ,, Rezultatul reportat reprezentAtld surplusul
realizat din rezerve din reevaluare ".

Rezervele legale
Rezervele legale se constituie anual din profitul entitatii, in cotele si in limitele prevazute
de lege (la o rata de 5o/o, pana cand rezerya totala atinge 2Oo/o din capitalul social subscris
si varsat), si din alte surse prevazllte de lege. La 31.12.2020 societatea are constiruita
rezerva legala la pragul maxim solicitat de lege.
Rezervele legale pot fi utilizate numai in conditiile prevazute de lege.

Alte rezerve
Alte rezerve neprevazute de lege sau de statut pot fi constituite facultativ, pe seama
profitului net pentru acopelirea pierderilor contabile sau in alte scopuli, potrivit hotararii
adunarii generale a actionarilor sau asociatiilor, cu respectarea prevederilor legale.
Ca urmare a aplicarii art.22 din Legea nr. 22712015 privind Codul fiscal cu modificarile
si cornpletarile ulterioare respectiv scutirea de impozit pentrr.r profitul reinvestit,
Societatea are incluse in ,,AIte rezerve" si acele rezerve constituite potrivit legii la nivelul
contravaloarii scutilii de impozit pe profit de care a beneficiat (mai putin contravalorea
regasita in rezerva legala, acolo unde a fost cazul).

Distribuirea rezultatului si/sau acoperirea pierderilor
Adunarea Generala a Actionarilor PRACTIC S.A se va intruni dupa inchiderea
exercitiului financiar, dar nu mai tarziu de data de rapoftare a situatiilor financiare, pentru
a examina, aproba./cere modificarea situatiilor financiare elaborate. Cu aceasta ocazie se
vor decide si destinatiile lezultatuhri exercitiului (atat cel curent si cat si cel repofiat, daca
exista). Inregisttarea cresterii rezervei legale si a altor rezerve impuse de legislatia in
vigoare se vor opera in situatiile financiare elaborate. Distribuirea dividendelor., precun-r
si toate celelalte destinatii de reparlizare a rezultatului exercitiului se vor opera insa
contabil doar in exercitiul financiar in care Adunarea Generala a Actionarilor decide



aceasta actiune, fiind considerate evenimente ulterioare
ajustari contabile pentru exercitiul financiar incheiat.

datei bilantului, care nu lmpLln

POLITICI AFER.ENTE VENITURILOR,
REZULTATELOR (conforme cu prevederile PC 07, PC

CHELTUIELILOR SI
08)

Recunoasterea veniturilor
Recunoasterea venitulilor se realizeaza in fi.rnctie de urmatoarele criterii:
. cresterea de beneficii economice viitoare, prin cresteri de active sau reduceri de

datorii, crestere determinata atunci cand sunt indeplinite cumulativ urmatoarele
criterii:
F transferul tuturor riscurilor si avantajelor aferente proprietatii bunului;
) nu mai este detinut controlul efectiv asupra bunului vandut;
F nu se mai poate gestiona respectivul bun;

. evalLrare credibila.

Vanzarile care exch-rd TVA, accizele, alte taxe asupra vanzarilor si discounturile sunt
recunoscute cand Iivrarea br"rnurilor si prestarea serviciilor au avut loc, iar transferul
riscurilor si a beneficiilor este realizat.

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 transferlll dreptului de proprietate asupra bunurilor respective, catre clienti.

Venitulile din prestari de servicii se inregistreaza in contabilitate pe masura efectuarii
acestora.

In cazul contractelor de inchiriere, in care este prevazuta acordarea de stimulente,
Societatea aplica in nrod corespunzator prevederile OMFP 1802/2014 privind aprobarea
Reglementalilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile
financiare anuale consolidale, Sectiunea 36: Stimulente ficorddte lu tncheierea sau la
renegocierea unor contracte, respective aplica principul recunoasterii stimulentelor
acordate chiriasilor drept o diminuare a venitului din inchiriere pe toata durata
contractului, pe o baza liniara.

Stimulentele acordate la incheierea/renegocierea contractelor de inchiriere
Valoarea agregata a stimulentele/reducerilor acordate in baza unor contracte de inchiriere
va fi recunoscnta, pe baza liniara, drept o diminuare a venitului din inchiriere pe toata
durata de desfasurare a contractului. Aceasta prevedere este aplicabila si in cazul altor
contracte care presupun acordarea de stimulente pentru atragerea chiriasilor.
Societatea inregistreaza pe venituri din chirii (cont 706) si acele venituri lineare din
stimr"rlente acordate incepand cu anul 2015 in conformitate cu pclle 223-225 din OMFP
1802/2014, actualizat prin Ordinul 16612017.

In cazul incetarii inainte de temen a unui contract de inchiriere i renegocierii chiriei in
cursul derularii unui contract de inchiriere ajustarea veniturilor aferente stimulentelor
acordate chiriasilor se vot reflecta in evidentele contabile in luna in care au interyenit
respectivele actiuni comerciale (notificare de leziliere din parlea proprietarr-rlui,



denuntarea contractr-rlr-li de catre locatar sau act aditional de modificare a chiriei initiaie)
si au fost comunicate Dep. Financiar- contabil de catre Serv. Comercial.

Veniturile din dobanzi. redevente si dividende se recunosc astfel:
a)dobanzile se recunosc periodic, in mod proporlional, pe masura generarii venituluj
respectiv, pe baza contabilitatii de angajamente;
b)redeventele se recunosc pe baza contabilitatii de angajamente, conform contractului;
c) dividendele se recunosc atunci cand este stabilit dreptul actionarului de a le incasa.
Diminuarea sau anularea provizioanelor constituite, respectiv a ajustarilor pentru
depreciere sau pierdere de valoare reflectate se electueaza prin inregistrarea la venittui in
cazul in care nu se mai justifica mentinerea acestora, are loc realizarea riscului sau
cheltuiala devine exigibila.

Recunoasterea cheltuielilor
Recunoasterea cheltuielilor se realizeaza in flrnctie de urmatoarele criterii:
o diminuarea de beneficii economice viitoare, prin diminuari de active sau cresteri de

datorii, care are ca efect micsorarea capitalurilor proprii ale societatii, consecinta care
nu se relera la retrageri ale participatiilor actionarilor sau distribuiri catre fondatorii
societatii. si

o evaluarea sa fie credibila.
Pentru a evalua colect cheltuielile. acestea sunt asociate cu valoarea activelor care se

diminueaza col'espr-lnzator sau cu valoarea datoriilor care apar odata cu aceste cheltuieli.
Prin urmare, o corecta evaluare a activelor la intrarea lor in gestiune si ulterior la
ajustarea valorii acesLola, datolita unor cauze diverse, respectiv evaluarea corecta il
datoriilor are drept consecinta evaluarea credibila a cheltuielilor asociate"

Un aspect esential asociat cheltuielilol este momentul recunoasterii acestora. Se va utiliza
aici rationamentul prof-esional, care va avea la baza contabilitatea de angajamente,
precum si principiul conectarii cheltuielilor cu veniturile care au fost generate in
respectiva perioada de tin'rp.

Clieltuielile din exploatare vor fi aferente activitatii curente a societatii. Cheltuielile
aferente iesirilor din stoc sunt determinate conform metodei stabilite pentru evahrarea
stocului, respectiv metoda FIFO. pentru stocurile fungibile sau metoda identificarii
spec ifice. pentru celelalte stocuri.

Cheltuielile legate de salarii si colaboratori vor fi inregistrate in baza statelor de plata si

documer.rtelor asociate.

Cheltuielile aferente lucrarilor executate si serviciilor prestate de terti vor fi inregistrate
pe baza factr-rrilor sau documentelor justificative, in perioada asociata evenimentului
generator.

Cheltuielile cu amortizarea vor fi inregistrate in fiecare luna a r-rtilizarii respectivelor
active, pe baza planurilor de amofiizare a imobilizarilor.

Cheltuielile aferente subventiilor, sponsorizarilor si donatiilor acordate vor fi recunoscute
in perioada in care activele cu care s-a realizat subventia/sponsorizarea"/donatia ies din
gestiune, Aceste cheltuieli sunt efectuate in limitele prevazute de legislatia in vigoare
privind deductibilitatea acestora la calculul impozitului pe plofit.



Reduceri comerciale si linanciare
Reduceri comerciale
a) Reduceri comerciale aferente stocurilor
Reduceri comerciale primite :

Daca reducerea comerciala este.acodata 1a data livrarii produselor si la data intocmirii
lacturii - reducerea comerciala diminiueaza costnl de achizitie;
Daca reducerea comerciala este acodata ulterior datei lacturarii:
- diminueaza costul de achizitiei , daca stocurile mai sunt in gestiune;

- daca stocurile pentn-l care se primeste reducerea comerciala nu mai sunt in gestiune , se

foloseste contul 609 ,,Reduceri comerciale primite".
Reduceri comerciale acordate:
Daca vanzarea de produse si acordarea reducerii comeciale sunt tratate pe aceasi factura
se reduc veniturile din vanzare;
Daca reducerea comerciala este acordata ulterior facturarii, in contabilitate se foloseste
contul 709 ,,Reduceri comerciale acordate", indiferent de perioada la care se refera.
b) Reduceri comerciale aferent prestarilor de servicii
Reducerile conerciale aferente prestarilor de servicii, primite sau acoldate ulterior
facturarii, se contabilizeaza cu ajuton-rl conturilor 609 si 709, indiferent de perioada la
care se refera.

Reduceri financiare
Acestea sllnt sub formi de sconturi de decontare acordate pentru achitarea datoriilor
inainte de termenul nolmal de exigibilitate.
Reducerile financiare primite de la furnizor reprezintA venituri ale perioadei indiferent de
perioada Ia care se refer[ (contul 767 "Venituri din sconturi oblinute"). La furnizor.
aceste reduceri acordate reprezintd cheltuieli ale perioadei, indiferent de perioada la care
se referd (contul 667 "Cheltuieli privind sconturile acordate").

Elementele extraordinare
Elementele extraordinale sunt veniturile sau cheltuielile rezultate din evenimente sau
tranzactii care sunt clar diferite de activitatile curente si care, prin urmare, nu se asteapta
sa se repete intr'-un mod frecvent sau regulat, de exemplu exproprieri sau dezastre
naturale.

Rezultatul contabil - Rezultatul liscal
La sfarsitul fiecarei perioade (luni, etc.) solduile conturilor de venituri si cheltuieli sunt
preluate de catre contul de protit si pierdere. Rezultatul brut contabil se ajusteaza cu
elementele de natura veniturilor si a celor de natura cheltuielilor prevazute de lege,
cheltLrielile nedeductibile fiscal, cu cele deductibile fiscal, precum si cu veniturile
neimpozabile, pentlu determinarea rezultatului fiscal. Facilitatile fiscale, de care a
beneficiat PRACTIC S.A., sunt evaluate si inregistrate conform prevederilor legale si
statutare in vigoare in perioada de rapoftare.

Impozitarea
Societatea inregistreaza impozitul pe profit curent pe baza profitului net din situatiile
financiare, conform legii nr 22712015 privind Codul fiscal cu cornpletarile si modificarile
ulterioare.
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In anul 2020 societatea a tllizat facilitatea fiscala de reducere a impozitului pe profit cu
20% pentru reducerile de chirie acordate in perioada starii de urgenta si in perioada starii
de alerta mai mari cu 20%o fata de chiria lunii februarie 2020.

De asemenea societatea a utilizat fiscala de reducere a impozitr"rlui pe profit cu l0%
pentru plata la tennen a impozitului pe profit datorat pentru primele trei trimestre din anul
2020, confornr prevederilor OUG 3312020, aprobata prin Legea 5412020, in care s-a
aprobat bonificatia la plata pentru trimestrul I2020 si OUG 9912020, prin care s-a extins
aplicarea bonihcatiei si pentru trimestrel II si III a1e anului 2020.

Cota de impozitare in anul 2020 a fost de 160/',la fel ca si in anul 2019.
Pierderea fiscala poate fi recuperata pe o perioada de maxim 7 ani.

Provizioane pentru impozite
Cleantele si datoriile privind impozitul amanat sunt recunoscute pentru efectele taxabile
ale diferentelor dintre valorile fiscale si cele contabile ale activelor sau pasivelor (adica
diferente temporare dedLrctibile sau impozabile in viitor) folosind rata curenta de
impozitare. Societatea a calculat la sfarsitul anului 2020 impozit pe profitul amanat
pentru mijloacele fixe care au beneficiat anterior de facilitate 20T:o.

La stabilirea diferentelol de impozit pe profit temporare se au in vedere valorile de
achizitie ale cladirilor supuse facilitatii.
Provizioanele pentru impozite urmeaza acelasi tratament ca si celelalte provizioane
constituite de societate, adica vor fi revizuite la data fiecarui bilant si ajustate astfel incat
sa reflecte o cat mai buna estimare curenta.

Rezultatul pe actiune
Rezultatul pe actiune se calculeaza prin imparlirea profitului net aferent perioadei Ia
dispozitia actionarilor [a media ponderata a numarului total de actiuni valabile pe
parcursul perioadei.

Formatul de prezentare
Formatul de prezentare al contului de profit si pierdere este structurat ,,dupa natura", iar
in nota explicativa 14.5 sunt detaliate rezultatul din exploatare si rezultatul financiar dupa
criteriul functiunilor intreprinderii (dupa destinatie).

POLITICI CONTABILE AFERENTE UNOR CAZURI SPECIFICE (conforme cr-r

prevedelile PC 09)

Active contingente
Activele contingente sunt generate, de obicei, de evenimente neplanificate sau
neasteptate, care pot sa genereze ir.rtrari de beneficii economice in societate. Activele
contingente nu sunt recunoscute in situatiile financiare, deoarece nu sunt certe, iar
recunoasterea Ior ar plrtea determina un venit care sa nu se realizeze niciodata.
Activele contingente sunt evaluate continuu pentru a asigura reflectarea corespunzatoare
in situatiile financiare a modificarilor survenite. Astfel, daca intrarea de beneficii
economice devine certa, activul si venitul corespunzator vo.r fi recunoscute in situatiile
financiare aferente perioadei in care au survenit modificarile. In caz contrar, el va
continua sa fie prezentat ca un activ contingent.

19



Datorii contingente
O datolie contingenta este:
a) o obligatie potentiala, aparuta ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei
bilantului si a carei existenta va fi confirmata numai de aparitia sau neapadtia unuia sau
mai multor evenimente viitoare incefte, care nu pot fi in totalitate sub controlul entitatii;
sau

b) o obligatie cllrenta apanlta ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei
bilantului, dar care nu este recunoscuta deoarece fie nu este sigur ca vor fi necesare iesiri
de resurse pentru stingerea acestei datorii, fie valoarea datoriei nu poate fi evaluata
suficient de credibil.
Datoliile contingente sunt evaluate continuu pentru a determina daca a devenit probabila
o iesire de resulse care ir.rcorporeaza beneficiile economice. Daca se considera ca este
necesara iesirea de resr.rrse, generata de un element considerat anterior datorie
contingenta, se va recunoaste, dupa caz, o datorie sau un provizion in situatiile financiare
aferente perioadei in care a intervenit modificarea incadrarii evenimentului.

Evenimente ulterioare datei bilantului
Evenimentele ulterioare datei bilantului sunt acele evenimente, favorabile sau
nefavorabile, care au loc intre data bilantului si data la care situatiile financiare anuale
sunt autorizate sple publicare.
Evenimentele ulterioare care furnizeaza informatii suplimentare fata de cele existente la
data bilantului, in legatura cr.r bilantul contabil al societatii sau cu implicalii negative
asupra continuitatii activitatii si care conduc la necesitatea inregistrarii in contabilitate a
unor venituri saucl.reltuieli, pentru prezentarea unei imagini fidele sunt reflectate in
situatiile financiare.
Pentru evenimentele ulterioare care nu determina ajustari, dar sunt materiale, prezentarea
acestora frind necesara pentru utilizatorii de informatii, detalierea se face in nota 14.11

,,Alte informatii" la situatiile financiare,

Erori fundamentale

Erorile fundamentale sunt acele erori descoperite in perioada curenta, care au un
asemenea efect semnificativ asupra situatiilor financiare aferente uneia sau mai multor
perioade precedente, incat acele situatii financiare nu mai pot fi considerate a fi credibile
la data emiterii 1or. Erorile contabile descoperite (greseli matematice, greseli de aplicare a
politicilor contabile, ignorari sau interpretari gresite a evenimentelor si fraudelor) se

corccteaza prin ajustarea soldului de deschidere al rezultatului reportat, asigurandu-se
compalabilitatea sitLrrtiilor fi nancial e prezentale.

Efectul corectiei erorilor fi-rndamentale care are incidenta asupra impozitelor si taxelor
datorate si platite va genera recalcularea impozitelor afectate si a sumelor de plata sau de
recuperat rezultate.

ln cazul corectarii de erori care genereaza o pieldere contabila repoftata, aceasta va 1l

acoperita inainte de efectuarea oricarei reparlizari a profitului.

Modificarea politicilor contabilc
Moditicarea politicilol contabile se va face doar daca este ceruta de lege sau are ca
rezultat infonnatii mai lelevante sau mai credibile referitoare la operatiunile societatii.
In cazul modificarii politicilor contabile, pentru ca utilizatorii sa poata aprecia daca noua
politica a fost aleasa in mod adecvat, efectul modificarii asupra rezultatelor raporlate ale.x, , >--
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perioadei si tendinta reala a rezultatelor activitatii societatii vor fi prezentate
corespunzator.

Comparativele
Comparativele vor fi modificate pentru a asigura consistenta cu politicile contabile $i
cerintele de prezentare pentru anul 2020.

Cheltuieli de mediu
Costurile suportate pentru a rezolva probleme legate de mediu sunt trecute pe cheltuieli in
exercitiul financiar in care apar.

Parti legate
Controlul exista atunci cand societatea - mama indeplineste unul din urmatoarele criterii:

a) detine majoritatea drepturilor de vot asupra unei societati;

b) este actionar sau asociat al unei societati, iar majoritatea membrilor organelor de
- administratie, conducere si de supraveghere ale societatii in calza, care au indeplinit

aceste functii in cursul exercitilllui financiar, in cursul exercitiului financiar precedent si
pana in momentul intocmirii situatiilor financiare anuale, au fost numiti doar ca rezultat
al exercitarii drepturilor sale de vot;

c) este actionar sau asociat al societatii si detine singura controlul asupra majoritatii
drepturilor de vot ale [actionarilor sau asociatilor]. ca urmare a unui acord incheiat cu alti
actionari sau asoc iari;

d) este actionar sari asociat al uner societati si are dreptul de a exercita o influenta
dominanta asupra acelei societati, in ter.neiul r-lnr-ri contract incheiat cu entitatea in cauza
sau al unei clauze din actul constitutiv sau statllt, daca legislatia aplicabila societatii
permite astfel de contracte sau clauze,

e) Societatea-mama detine puterea de a exercita sau exercita efectiv, o influenta
dominanta sau control asupra Societatii;

f) este actionar sau asociat al societatii si are dreptul de a numi sau revoca majoritatea
membrilor organelor de administratie, de conducere si de supraveghere ale Societatii;

- g) Societatea-mama si entitatea afiliata sunt conduse pe o baza unificata de catre
Societatea-mama.

O entitate este ,,legata" de o alta entitate daca:
a) direct sau indirect, prin una sau mai multe entitati:

o controleaza sau este controlata de cealalta entitate ori se afla strb controlul comun
al celeilalte entitati (aceasta inclnde societatile-mama, filialele sau hlialele
membre);

. are un interes in respectiva entitate, care ii ofera influenta semnificativa asupra
acesteia; sau

o detine controlul comun asupra celeilalte entitati;
b) reprezinta o entitate asociata a celeilalte entitati;
c) reprezinta o asociere in participatie in care cealalta entitate este asociat;
d) reprezinta un membru al personalului-cheie din conducere al entitatii sau al societatii-
mama a acesteia;
e) reprezinta un membru apropiat al familiei persoanei mentionate la lit. a) sau d);
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I reprezinla o entitate care este controlata, controlata in comun sau influentata
semnificativ ori pentru care puterea semnificativa de vot intr-o asemenea entitate este
data, direct sau indirect, de orice persoana mentionata la lit. d) sau e); sau
g) entitatea reprezinta un plan de beneficii postangajare pentru beneficiul angajatilor
celeilalte entitati sau sau pentru angajatii oricarei entitati legata de o asemenea societate.

Criteriile care au stat la baza stabilirii partilor legate sunt prezentate in politica contabila
PC 09 ,,Politica contabila aferenta unor cazuri speciale" a societatii, respectiv:

o procent detinere actionariat direct sau indirect semnificativ (>20%);
o detinere control determinat de conducere comuna (director general) sau de

Presedintele Consiliului de Administratie comun sau individual.

Pensii si alte beneficii dupa pensionare
In cursul normal al activitatii, societatea face plati statului roman in contul angajatilor sai.
Toti angajatii societatii sunt inclusi in sistemul de pensii de stat. Aceste obligatii fata de
angajati se inregistreaza in contnrile contabile definite de legislatie simultan cu
inregistrarea drepturilor salariale.
Societatea nu opereaza nici un alt plan de pensii sau beneficii dupa pensionare si deci nu
are nici un alt fel de obligatii referitoare la pensii. Mai mult, Societatea nu este obligata sa

ofere benefi cii suplimentare angaj atilor,

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Director Economic
Cristina IonitatI

K,-
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LEI

Denumirea elementului
Exercitiul financiar incheiat la

data de

31.',12.20',t9 3',1.12.2020

Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:
lncasari de la clienii 42 952 7 85 42.295.792

P ati catre furnlzori si anqaiati 12 554 653) 13 405.710)

Dobanzi pialite 1 143 371 (976 861

lmpozit pe profit platit 14 286 641) 6 141 422)

Trezorerie neta din activitati de exploatare 24.968.'t20 23.812.199

Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie:
Plali pentru ach z rionarea de .moot izafl co-porale \720 126) (24 068 099)

lncasari/ (plati) djn investitii financiare 2 754 884 4 328 322
Incasari din emisiuni obliqatiuni
'lcasari dr^ vanzarea de imooiltza.i corpo.ale
Dobanzi ncasate 177 419 54 209

Dlvidende incasate 4 551 210 4.733 116

Ttezorerie nela din activitati de inveslitie 6.762.987 14.952.452)

Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:
lncasaridin emislunea de actiuni

lncasari d n imprumut!ri 22 947 733
Piati imprumuturi (4 807 529) (4 490 40s)

lncasari din efectele varialiei cursului valutar 16.175 86 303

Plata a'erente d,ferente or de cLrs va Ltar (19 634) 130171
lmpoz t platit pt dividende 1 207 987) 1 213 090)

Drvidende nele p atite (25 724 065 (25 856 408)

Ttezoreie neta din aclivitati de finantare (31.743.040) (8.656.038)

Crestere neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie (11.933) 203.709

Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar '189.144 177.21',l

Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiuluifinanciar '177.2',11 380.920

S.C. PRACTIC S.A.

Cele mai semnlficative f !xur de trezorerie din cursul anului 2020 privesc:

'1) pentru activitatea de exploatare:
a) incasarea facturilor de chirii;

b) plat le catre furnizor, angajati, bugetul de stat

2) pentru activitatea de investitii:
a) incasarile de dividende de la Piata Obor Market si Complex ComercialS.A ,

societate la care PracticSA are particpatii lacaptalul social ;

b) achizitia unulteren in vederea dezvoltariide proiecte mobiliare

3) pentru activitatea de finantare;
a) plala ratelor de capital - lunare- pentru creditul banca n derutare de la Blom Bank France;

b) d videndele si lmpozitul aferent achitate actionarilor, in conform tate cu hotararile AGOA din 09 04 2020,

27 07 2O2O sl2212 2A20, ptln intermediLl Depozltarului Central

c)extlnderea linieide creditare pentru investitii, asigurata de Elom Bank France
1

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2O20

(Metoda directa)

I

lntocmit,
Director Econom c

Cnstina ldnita
.,|t

I t,/ a,-/



!
5

E

"9 f

,9

I

g

?
E

g

dc

9.4:9

E

!

e

E

.9

E

!!
;!

EI

!
E

6

9
9

.g

I

e

E
2
E

9

e

E

,E

-9

lg
.a

E
,9

,E

.9

.g
E
e

.E

,q

e

.E
q

3

E
E

E

,!

,E

3

E!

E

!
5
E
,:

0R5
;:!rsa.eEP
5 E 3 .!* 5 iP + $ = gi E5 il =9.E * .: 0 a; s5 i- E H iE c'.E n : , !? "i eE i F E :i P E

d + n E E" ; e eE y r : jE E E E6 o 'd 6 .N ! F
-! : 6 n 6e 6 r'
3 3 : 5 EI : i', 3
E ; -: I =L ! 6 lI e ia5 EE i e 2

: : :RE ;3 E ; t
9 ; 5=: E E E }R I _;i; is i 3s t\ \,i 9: I F ri,

lE : 3>g !! ; :E
"i ; ;i: :! i :i 3! a .e 6I E s I lo i
i E :Ei 9EE;g;! :.s f 3"! i;€?3eE !'
E E :5erEh:E;iE 5

f 9 R:RB53tiE_dq ;E ? .id;E?EEEaP-^ -3, F E:-5i;.Ed*iE 6q't 3 P:;b*gkE;iiE= 6;.E P g::=a;E7E j: 
e

=!-:J. r,z.i *+P E i:55E;"'ii:; IEn E I:-[P;!:H!Et e
dP -so)e6E+::-rN_{ FsiF 6E:ar'd-Y::;;si j
P 9 ir @ q : ' o e 5 = F 6 U o tr 1
E i E x -5 E s E e I E ! s s e ; :
!€tEil!iF:!tEs95 t
: :E u; ei { E i; I r s*; s

E i $ 5 i; i I E3 E gE : E E :3*i bF;RtiE':ci >E; -s!;:;:€iiEE[!:;:: €E;*Ee sF*!aE.EtEf i'
i i+ i E t: ;; i i E; q; I eIiH E.oe qJFig,!SE i; [€- 1 E ; : E 2 : ; E 6 E E i e

t;l*gtE;iEi:E$nE ;Ee-= 3*R-9U9e3:,i: e

s s-s ;;; F i E fr; F i ! I E -r

o E : ; E l. n a 6 : _6 ,? 6 * c : g7:di+:HESigi:Eiii ,
J n - - J- 9iEEilEidl:txl*iEel

5 f g ; ! ! F : i E * I'E 3 ! e R e

iiExEpF+g$ii[ies:te
d : c Ei E : i! [ E s s g r:: I t.r*3 :: I ; : E: E * : :E ".c d i
: j: -rf,; ; j i I m t E g : E E i H

Ei;riieEE!E!€E;iEEti FI e 5 E.; B ! H E 3 + i' E ;: s ':EFEE:1i(3iEI:5:s.=g:
{iEiE!J;EE!HIeEHEEe:1?L= ElE
;Pin c P.s 9* d:l:;;= -"'

€l[;neiEtr:t:ig;iif,
E E E E i E e ; E E g: i'E -ri E E E;3kd;!*a9!d3!6. a3E;

3

P
3

n
a

E

i
E

lg

6E

e6

6E9

.9!e

i F-e

= 
!-E

E9E

d.

:
o
2

I

qb



P*
:S PJ^' ;E(ao- q

4
EE

oa ;.
*-! i E
..-r g -s
-E :? .o

EP " *e
EP q !n
dr ' 

g:
eE 5 ;,,9:rI a 3s
iE E -,,d: AE
i: ! ;B !l

- 6, r'o
ni h .a ii,i? E I: ERg
;:! : 'i 

= rNh
; N i =s i'da :.3 e

d I c6 E! 9

;4, ; E;-, 8r.siB i Psi ;i:ca e_ E,Y q.-e. 6.ir" 6:.03F ; :E, i"i,
+f : !-'6 ;I;
F6 : E:l BOE5E ' gnE - -Sa ri n El9 ; i !
I€ i "ir :,."i r ; q'X :;s
:: q i:i E;[BE i i,Ic -g!o : Eo a:; ; !tr1 3E!;: ; Ec9 ea;c9 € ,!.9 "; r
-6 1 ; '"E+ '-s
';; s iF! Fif
=Eo1 ePc ;;9IiEg ;^3 !-;.g;3,! f _ 6 I t o
8r;E r;.e :.d?I,P,;; P;E :EJ
;';:= E9" oloEi:Es :39 !r&: d E9 h ::N :ro,ESE: -i5: ;:CEc.aig :.E; Iio:g',:Fi Eo. I "_:)I;Ec E:: *!FItErt ;Ei e;r&i_ n'r s B: s oia

d! 9: a - e i ! o t
- c-l i= -r Y h;9
F6'EEi rHin :o-ir o: o F =: 

c < a aliii: !=d r:6
;;3* ! 90 " e e..;g.i: i:: T6:-:-av Eo"g;':*i E:: .EnE;F;9- 3!; i;E"iFr;Y :tq XPi ':;isH ;l; .si3E
H;EEi E;E ,.3iE
a!1 5.6 .-!o4 ,,iiE:::E6 3X:: =. e.IiEi-r i;€: EeiEt b=;E sH:; E c i! - 9E r o od'= e: d $:qh'3; EeEE Ei,o0:i;3E sEEE *!;i

.<

g

q

!

-

,E

E

=

e

s

2

s

66
95

AE

€;
3

!

9

::q

s-+

9;,
'6
66

3
I
E

9
6

3E

b6

:n
E

E

E

E

I

9

!
E

I
4

E

,!

E

E

a

5!
E :;
!5;t + . ft !": ; E s 3i_'e 3 ; E ii;! E ;-N

E s c ; EsfE o ci 6 lsrp 3 E e -EE;
3- T : 6 E'.x ! g s !!r6 E :3 ; E36
I ; E g i cEE

d . _: L F6j a:L
:: [: = 1;gg E a i lg.E
6 o i5 F .9

- a jo ! ! rs f ;ai
o ! I I -{ : ;!q3 : ;;g c' i::H; FiI E EE;N : i :3 : ;5.!
3 i 3Rt : F;3_s P 9 -o : i" ' fl !s.; d :;I . =!.oE
! E = gS E Ersx:5 EFE E:;fi1;
6 6 F EC i ;a:;:: 8ed ! l!;?

r'ri. c :r4'

i E iiE i e:98
E q ii5 a Sesl
i n 3 6; r oN 9-fl : 3 E: s ;sEc
ir ! ; as q",o..o

! z EdE ie{5:i: i i,5i :;El" :
9E r

i - .E E.i iiH,a
=.::6_96'JF:.i o ;i uoii-...6 |!; L 3 .1 c : c I d=

s 3 *'s: igE!dE
t E i ri R:€ieH*! - : rE RF;Ee. 'E i j:H ;siEE:'sh ; E -i -E EF;.;Eq:E A oEd .s:-E.*::l

+ 6 6 ; I E:-o!
5 s :.r.: !ib;iRI
-E =; !:.E teE.3g:s

6 Ev F!: i

:"+ : iE :gs"=Eli9: ; P ; a ! c.:e[tnE ?H E:E::'E
- - -9i IE646'ii u: :IiE;ii?i is 3!;:i.j!

ie!33:s ;E"-to?a;! E r ; ; i : ! E :; " B

,=!EXi ie ;;:I:;:iE E..; R : q ;E': i d SEr;:: -; =i *;iERg:
ss!!; [! .;:9:PE:
+FoE::r:xoi-icE
*i HS s I 2 ; o ! 6 : n;
iEr:g P; E,:7:d:
"EEq: r ," aEt;;::69 "t6: o9 o5 r<E!ioiis:.5E i:3{;6a



-9

I
-a

+ E- \

= En;-<L 9:.=\ -r
Eo
g

a

n
I
9

,9

e
9
9

sg
Cu9-

c .s,

F;:e

!F
",9
i;"



P

$

I

6

p

g

E

3

g

E

i

e

E

-9

.E

l

!
E

E

E

9
.g

6
e

E

-9

,g
e
E
I

E

6
E

I

-q,(
e
E
3
.g

g

6
9
-6

E

-q

P

E

E. E

.q

s3e.;E
E3

93i
9s--

:EF E

*-E i!

HE:] U

9EE3
5 P:E
;:*d

sP 6ts E

EE6E .q

6b!S i!

qE E{ E
Si E E g

hi E!- :<!3sE ,i

a

s
E

,: !



S.C. PRACTIC S.A.

Nota 5

Casa , conturi la banci si investitii pe termen scurt

lnvestrtiile pe termen scurt ale societatii la 31.12 2020 , in suma de'12.062 036 ler ,

(la 31 12.2019. 16.409.380 lei) reprezinta depozite bancare la termen

lntocmit,
Director Economic

Cristina lonita

4,

Descriere
Exercitiul financiar

incheiat la 3'l-'12.2019
Exercitiulfinanciar

incheiat la 31.12.2020

Conturila banci in lei 171 261 379 055

Numerar in casa 'l 066 1781
Conturi la banci rn devize 4 424 7e

Alte echivalente de numerar 60

Total 177.21',1 380.920



S.C. PRACTIC S.A.

Nota 6

Cheltuieli inregistrate in avans

Cheltuielile inleorstrale in avans la 31 12.2020 reprezinta che tuieli care urmeaza a se suporta esalonat pe costuri, in baza unui

scadentar, preponderent in exercitiulfinanciar 202'l Acestea sunl in suma de 286.064 lei si au urmatoarea componenta:

1) polite asigurariimobile si bunuriatasate, raspundere civila manageriala in valoare de 119.727 lei

2) asigurariaulo , in valoare de 9.901 lei,

3) abonamente publicatii, in valoare de 14 739 lei, din care 43 lei cu exigibilitate mai mare de un an;

4) servicii terti pentru cladrrile de birouri, in valoare totala de 15 390 lei, din care 6 932 lei cu exigib lltate mai mare de un an;

5) inchkiere echipamente tehnice penku cladkrle de birouri, gazduke sde Practic, in valoare tolala de 19 509 lei, din care 558 lei cu
exigibilitale maimare de un an.

6) comision de analiza pentru acordare credil bancar suplimentar, in valoare de 48.48.1 let, din care 4.1.472 lei mar mare de un an
7) logo Practic, in curs de inregistrare la OStM, in valoare de 58 3j7lei;

cheltuielile inreqislrate in avans la 31 12 2019 reprezinla cheltuieli care urmeaza a se suporla esalonat pe costua, in baza unui

scadentar, preponderent in exercitiul financiar2020 Acestea sunt in suma de 213.754 teisi au urmatoarea componentat
'1) polite asigurariimobile sr bunuriatasate, raspundere civila manageriata in valoare de 158.369lei
2) asigurariauto, in valoare de 10 624leii
3) abonamente publicat i in valoare de 6 258 lei, din care 390 lei cu exigibilltale mai mare de un ani
4) servioi terti pentru cladrrile de birouri, in valoare totala de 18 323 lei, din care 9.115 Iei cu exigibilitate mai mare de un an;

5) inchlriere echipamente tehnice pentru cladkrle de birouri, gazdurre sile Practic, in valoare tolala de 20.180 lei dtn care 135 lei c!
exiqibiitale mai mare de un an

Varialla solduluicheltuielilor inreglstrate n avans la dala de 31 12 2O2O comparalrv c! data de 31 12.2019 se daloreaza in principal

comisionului bancar penku suplimenlarea creditului si realizarir noului logo al soc etat i, care se va inregistra la OSIN4 in perioada urmaloare

I

il
t
\
\

lntocmit,
Direclor Economic

Cristina loniia
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S.C. PRACTIC S.A.

Nota 11

Cifra de Afaceri

Cifra de afaceri inregistrata in anul2020, in suma de 36.894.945 lei (respectiv 36.805.151 lei la
31.12 2019), a fost obtinuta dupa cum urmeaza

Cifra de afaceri este relativ constanta in perioada 2019 - 2020 in conditile in care anul 2O2O a fost
marcat de probleme sanitare si economice la nivel macro.

Administrator,
Ivlihai

/<.:':.

i,rj s l,tc I1' s-\-

Denumlre element Suma in lei- An
2019

Suma in lei - An
2020

Venituridin chirii 36.558.017 36.619.768

Venituri din activitati diverse 247.114 275.150
Venituri din vanza.ea marfurilor si alte activitati

Venituri din vanzarea produselor reziduale 20 27

Total 36.805.15r 36.894.945



S,C, PRACTIC S,A.

Nota 12

lnformatii privind salarialii, administratorii 9i directorii

la 31.12 2019

- lei'
l2 31 12 2020

1 Societalea a avut in anulanalizal un nurnarmediu de salariatidei 3C 27

17 1

2 Nr membn Consiliulde AdministEtie - oorsoane lizice

3 F-ondullolalde salari, din care: 2 878 56e 2 9gO 871

308 45€ 339 29E

152 00€ 16711

Manaoementsi ConsiliLrlde Adminislralie 1 036 405 112095i
Cheltuie ile cu contibutia asiouralone de mrne alte chelluieli sociale 76 718 121324

5 Cheltuielile cu ticheleLe de masa 97 05C 107 695

6 Cheltuie ile cu lichelee cadoo 29 40C 1X 254

Total chelruielicu personalul, din care: 3 061 737 3 233.14r

0 femuneratia lolal6 a direclorului oeneral al societAtii la nivelulanuluianalizal 745 574 631 207

7
Suma totaE a indemnizaliilor (brute) ale membrilor Consillului de Administralie
'oersoane fzice) - zn ana izat 31 4 1 5C 314 971

Creslorea che tu elilor cu personalul si managemenlul, pe rondulmentinedinumaruluide personal, esle dala de alinlerea unor sa ari la
nivelul socielalii comparaliv cu necesitatile acllvitalii curente ae societatii sicu prevederile Legislatieiin domeniul salarizarii , precum si
de cuantu mul primelor profesiona e acordate penrru rezulrate d€osebite obliiule in activlale

ln cursul anului 2020, si respecliv 201 9 nu s au acordat mprumuluri catre membrii Cons liului de Adminislralie sl/sa! conducerea operativa,

avantaje in natura sau orice ate avanraje de nallra sarafiara care sa nu n lost prezenrale in prezenlele situatiilnanciar€

Socielalea nu are obligatii conlracluale cu prvire la plaia pensiilorcatre lostii

membrii ai organelor d€ adminislrale, condlcere sisupraveghere

La incheierea exercrliuluitinancrar nu exisla garanlilsa! ob!igatiivitoare preluale de SocieLale n n!mele adminislratoilor sau direciorilor



S.C. PRACTIC S.A,

Nota 13

Alte cheltuieli de exploatare -Cheltuieli privind prestatiile externe

ln tabelul de maijos sunt detaliate cheltuielile privind prestatiile externe dupa natura acestorai

Cheltulelile privind prestatiile externe au crescut in ceidoi ani ana izati per total Variatiile pe elemente sunt
generate de cresterea semn ficativa a act vltati de dezvoltare a srte-ului societatii si de promovare a proprietatilor
in mass rnedia in contextul economic si sanitar alanului 2020, precum si de lucrari de expedize tehnice, inclusiv
in vederea autorizarii la incendiu, la o serie de clad ride birourl

Administratol,

Mihai Ene I
lntocmit,

Direclor Economic

Cristina lonrta
t

.lN

V

Descriere

Exercitiul financiar Exercitiul financiar

incheiat la incheiat la

31.12.2019 31.12.2020

3heltuieli cu transportulde bun!ri si personal 6 174

Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune sichiriile 74.555 28 875

Cheltuieli cu servic|le bancare si asimilate 17 356 19 022

Cheltu elile c! pregatirea personalului 22 679 6 224

Cheltuielicu primele de asigurare 176 978 184 '7 82

Cheltuie iprivind comisioanele si onorariile 227 549

CheltureI cu intret]nerea si reparatiile 111.922 79 528

Cheltuielipostale sr taxe de telecomunicatii 20 096 27 401

Cheltuleli cu deplasari detasari si transferari 0 0

Cheltuieli de protocol, reclama si publicrtate 38.930 21915C

Cheltuie rcu paza 765 666 697.155

Cheltuiell cu servicii de audit, consultanta fiscala, clb,
evaluare 2141A9 134.658

Cheltuieli cu serv ciie lT 85 101 27 4 834

Chelt verif, mentenanta CT, a te instalatil, expertize tehnice
cladiri 34 338 221 178

Alte cheltuieli cu serv ciile executate de terti 189 760 264 667

Total '1.985.398 2.391.20'l



S,C. PRACTIC S.A.

Nota l4.I

Distribuirea rezulatului exercitiului financiar si a rezultatului reportat

lei

Destinatie
Data aprobarii distribuirii

prin AGOA rezultat reportat
an 20'19

0'1.01.2020

Data
aprobarii

distribuirii
prin AGOA

rezultat
reportat an

2020

31.12.2020

Rezultatul exercitiul financiar de repartizat: 24.308.860 22.836.82s

Rezultatul reportat reprezentand profit
nerepartizaU(pierderea neacoperita)

Rezultatul reportat reprezentand surplus realizat
din rezerve din reevaluare

17.'170.063
fotal de distribuit 52.046.239 40.005.88t

.ezetua leqaJa

acoperirea pierderit contabile reportate

dividende 39.157.076 10.500.000

o9.o4 2020 17 700 000 15 04 2021 10 500 000

27 07 2020 10.002 269

21.12 2020 11 454 807

alte repartizari ( alte rezerve) 09 a4 2020 22.211 15 a4 2421 37 563

Iotaldistribuit 39.'|.79.2A7 10.537.563
Profit norepartizat 12.866.952 29.469.325

Pentru exercitiulfinanciar incheial la 31 12.2020 propunerea Consiliulurde Administratie lnaintata spre analiza
sr aprobare AGOA din data de '15 04 2021 estei

- reparlizarea la alte rezetue a sumel de 37 563 leidin profitul net al anulni 2020 io contul lacilitatiiflscale privind profltut reinvestit at anutul 202O

- diletenla de22799262leid n proiltul netal anulur 2020 este p.eluata arezulatul reportat
repartizarea ca dividende calre actionar a sumei de 10 500 000 lei d n rezu tatul reporlal (profitul anului 2020)

SLrma ramasa de repaftizat din rezultatul reportat este in valoare totaLa de 29 469 325 lei , din care:

- 12 299 262 lei - ptofil an 2020
- '17.170.063 lei - rezultat reportat reprezentand surplus realzat d n rezerve d n reevaluare

Penku exerciliul fnanciar incheiat Ia 31 12 2019 , AGOA din data de Og 04 2O2O a aprobal .

'repadizarea la alterezerveasumeide22.2'llleidinprofitul netalanului 20l9,incontulfacllitatiifiscaleprivindprofilulretnvestitalanului2O'19
- distriburrea de dividende drn rezultatul reportat inregislrat la data de 3'1 12 2019 , in suma de 17 7O0.OOO ei (din profitul anulLri2019)

AGOA din data de 27 07 2A20 a aptobat
- distribuirea de dividende catre aclionari d n rezultalul reportat in.egistrat la data de 31 12 2019 in valoare de 1O OO2 269 lei:

' 6.586 648,84leidin rezultatul repodat (profit an 2019),
'- 3 415.620,72\ei - rczullat reporlat reprezentand surplus realizat din rezerve din reevaluare

AGOA drn data de 21 122020 a aprobal
- distribuirea de dividende catre action?iidin rezutatul reporlalinregistratladatade3l.l220lg,rn valoare de 11 4548a7 b ,

respectiv din rezultat reportat reprezenland surplus realizal din rezerve din reevaluare
Data platii cat.e actionari a dividendelor distrlbuite in luna decembrie 2O2O a fost 28.A1 2O2j

Admrnistrator
Llha Ere

lntocmit,
Director Economic

Cnslrna 
tnita

1)v



S.C. PRACTIC S.A.

Nota 14.2

lnformatii referitoare la impozitul pe profit

Calculul lmpoz tului pe profit - in baza dec aratrei privind impozitul pe profit, intocmrta pentru exercit ul
financiar 2020 se prezinta astfel:

Pentru reconcrlerea profltului contabil cu profitul fiscal societatea are constituit un provizion pentru impozite
amanate al carui sold lafinele anului 2020 este in suma de 63 059 lei fata de so dul de inceput af de
65818 ei, proventd n utilizarea lacililatilor flsca e la milloacele frxe achizitionate in ani 2002si 2003

Administrator, lntocmit,
Mihai Ene 1 Di.ector Economic

' cristina lonita

ELEMENTE din DECLARATIA 10'1 privind impozitul pe profit 31.'12.20'19 31.12.202C

Rezultatul contabil net 24 308 860 22 836 82a

Venitur neimpozabile 5 067 408 5 501 91€

Elemente sinilare veniturilor tatal 10 094 380 16 562 547

Elemente similare cheltuielilor 0

Tatal deduceri 11 912 607 12 917 616

Che ltuielile nedeductib ile, total 1A 870 163 11.831 215
Profit impozabil 28 293 388 32 81 1 05:

Cota de impozitare aplicab a conform legii 164/r 164,+

lmpozit pe profit datorat, din care 4.526 943 5 249.764

mpozit pe profit scutiF profit rernvestit 3 554 6 01C

Sume reprezentand sponsorizari/mecenat/burse private, in limita
crevazuta de lege 220 000 261767

Bonrficatie de plata la termen a obligatiilor in trin l-lll 2020 356 474

lmpozit pe profi datorat final 4 303 389 4 625 511

lmpozlt pe proft declarat in trmpul anulut 3 410 64€ 3.204 241

lmpozit pe profit de plata 492.7 4'l 1.417.23e
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S.C. PRACTIC S.A.

Nota 14.8

Pretentii de natura juridica

Conducerea Societatii considera ca nu exista situatii semnificatlve de natura juridica ce ar trebui
prezentate, cu exceptia celor doua detaliate maijos Litigiile aflate in curs de solutionare nu vor

avea un rmpact semnificativ asupra operatiunilor si pozitiei financiare a Societatii, dat fiind
istoricul cazurilor similare instrumentate pentru societate

Compania Romana de Asigurari- Societate de Asigurare - Reasigurare CROMA SA a chemat
rn judecata paratele PRACTIC S.A si GAD SPECIAL CONSTRUCT SRL, soliciiand instantei sa

constate nulitatea contractuluide vanzare cumparare nr.869/2010 incheiat intre cele doua parate
pentru imobiluldin DrumulTaberei nr 90 -92, sector6. ln cursulanului 2018, Iitigiul a fost
solutionat pe fond dupa casare, solutra instanteifiind de respingere a achunii reclamantei.

lmpotriva sentinteide fond, reclamanta a formulat apel, in prezent in curs de solutionare. Pe de
alta parte si GAD SPECIAL CONSTRUCT S R L a chemat in judecata pe parata Practic S A. ,

solicitand instanter rezolutiunea contractului de vanzare-cumparare nr 869/2010 si repunerea
pa(i\or in s\tuatia ante(\oaia, instanta de tand resp\nqand actiunea rec\amantei. \mpot[iva solutiei

inslanter de fond, societatea GAD SPECIAL CONSTRUCT SRL a formulat apel, acest fiind
anulat ca netimbrat prin declzia civila N 1O1/20 01 2021, sentinta de fond ramanand, astfel,

definitiva. Societatea are constituit un provizion pentru potentiala iesire de aciiv din patrimoniu
inca din anul 2012 Provizionul petru litigl astfel constituit este prezentat la nota I "Provizioane"

ce face parte din prezentele siluatil financiare

Avand in vedere promisrunea bilaterala incherata sub nr 1545/2006, Practic a chemat in judecata,
in cursul anului2017, promitenta -vanzatoare Miu l\4argareta penku ca rnstanta sa pronunteo
hotarare care sa tina loc de act de vanzare - cumparare pentru cota- pade detinuta de aceasta
din imobiluisituat in Bd lvlaresal Averescu nr.52, sector 1. Pe fond, instanta a respins actiunea

Praclic SA. lmpotriva hotararii de fond, Practic a formulat ape,, ce a fost admis, instanta a anulat
hotararea apelata si a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeasi instanta, in prezent

cauza fiind in staredejudecata lafond totodata fiind efectuate demersuri penlru notarea
litigiului in Cartea Funciara notare efectuata la inceputul anului2021. Societatea are constituita
ajustare pentru potentrala pierdere de valoare a creantei rmobilizate inca din anul 2015. Aceasta

este prezentata la nota 3 "lmobilizari" ce face parte din prezentele situatii financrare.

Administrator,
l\rrhei Ene

!q
u

:it ,,

lntocmit,
Director Economic
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S.C. PRACTIC S,A.

Nota 14.10

lnventarierea patrimoniului

Inventarierea patrimoniului s-a realizat in baza deciziei de inventariere nr 44105 11.2020 , prin care au fost
numite comisiile de inventariere, datele de desfasurare a inventarierii si s-a prezentat pe scurt procedura de
inventa riere S-a desfasurat in perioada 1 '1 .1 '1 2020- 18.01 2021 sr a cuprins toate elementele de activ si de
pasiv ale societatii

Nu au fost constatate plusuri sau minusuride inventar la nici un element de patrimoniu.

Rezultatele inventarierir au fost reflectate in PV central de inventanete N 41 122.012021 si inregistrate in
evidentele contabile inlocmite la 31.12 2020

Comisiile de inventariere au facut propuneride casare pentru bunurlle deteriorate fizic slmoral si le-au inalntat
comisieide casare numite prin decizia nr 2/03 01 2019.

ln baza propunerilor comisiei de casare, a fost intocmit procesul verbal de casare nr 15t12.01.2021 Valoatea
mijloacelor fixe corporale propuse si acceptate la casare la data inventarierii generale a patrimoniului societatii
Practic SA pentru anul 2020 este de 21 576 06 lei valoare de inventar, integral amortizata, a mijloacelor fixe
necorporale de 3175,85 lei, valoarede inventar, integral amortizata s a obiectelor de inventar in folosinta de
13.163,55 tei

Materialele rezultate in urma distrugerii au fost materiale feroase, lemnoase si plastice, care au fost
valorificate pana la dala de 25 01 2021.

Administrator,
IMiha Ene

l

lntocmit,
Director Economic

Cristrna [bnrta
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S.C, PMCTIC S.A.

Nota 14.1 1

Evenimente ulterioare datei bilantului

Prin actul de alipire autentificat sub nr.'100/29.01 .2021 de Notar Public Sandina Tabarana, a fost alipit imobilul situat in Bucuresti,
str.Biserica Amzei nr.21-23si234, Sectorul 1, compus din teren intravilan avand categoria de folosintd cu(i-constructii si construcliile

edificate pe acesta cu imobilul situat in Bucuresti, str. General Christian Tell nr, 22, Sectorul 1, compus din teren 9i constructiile edificate
pe acesta, rezultand alipiriiun singur imobilcompus din teren siconstructiile C1-C10 .

Administrator,

I

Intocmit,
Director Economic

".r^N



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

Noi, membrii Consiliului de Administratie al PRACTIC S.A., CIF RO 2774512,
inregistrata la Registrul Comertului sub J40161111991, format din: Mihai Ene -
presedinte, Sorin- Florin Boldi - membru , Gabriela -Elisor Ontica - Stanescu -
membru isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si
confirma :

b)

politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in
conformitate cu reglementarile contabile aplicabile,

situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare,
performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare Ia activitatea
desfasurata.

persoana juridica isi desfasoara activitatea respectand principiul continuitatii
activitatii.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Mihai Ene
A
U

Gabriela -Elisor Ontica - Stanescu

Sorin- Florin Boldi

rt;lr

a)

c)



PRACTIC S"A.
Nr. O N.R C.: )40/617/19.A2.r99r
CIFt RO2774572

Capilal soca subscris sl varsair 40.9a3.171 e
Banca I BANCA ROFIANEASCA
Cod IBANr RO74 BRIVIA 0500 0508 1340 0000

Sir. Biserca Amzei nr. 21 23 , Corp C3, et.1 si 2
B!cu.esll, Sector l ROMANIA, Cod 010143
Tel; 021-3r5.09.55, Fax: 0 2 1- 316.7 8.1s

Operator de dale cu caracter persona nreqistrat
sub nr.3 5327PRACTIC

HOTARARILE
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

PRACTIC S.A.
din data de 15.04.2021

PRACTIC S.A., societate pe acliuni infiin{ati qi funclion6nd conform legilor din RomAnia.
cu sediul social in strada Biserica Amzei nr.2l-23, corp C3, et.l si 2, Sector l, BucureEti,
av6nd capital social 40.983.171 RON, inmatriculatd in Registrul Comerlului sub nr.
J40l6ll/1991, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/61 l/1991, cod
unic de inregistrare 277 4512 ("Societatea"),

Av6nd in vedere convocarea Adundrii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de
15.04.2021, ora l0:00 la sala de qedinte situatd in Str.Biserica Amz.ei nr.21-23, Corp C3. et.2.
Sector 1, BucureEti, cu lndeplinirea formalititilor cerute de lege pentru convocarea unei astfel
de Adr"rndri, conform articolului 117 din Legea nr.31/1990 plivind societilile comerciale si
Arlicolului 9.4 din Actul constitutiv al SocietA(ii, prin convocatorul publicat in Monitorul
Oficial al Romdniei partea a [V-a nr. l03l din data de 12.03.2021 qi in cotidianul Romdnia
Libera din dara de 14.03.2021,

Urmare votului exercitat prin corespondenli, Aclionarii, delinind 92,6541% din capitalul
social al Societdlii la data de referintd 0 I .04.2021, au adoptat urmiloarele hotir6ri:

HOTARAREA NT. 1

Actionarii iau act de raportul intocmit de cf,tre Consiliul de Administralie al SocietSlii pentru
exerciliul financiar al anului 2020 gi aprobi descf,rcarea de gestiune a menrbrilor Consiliului
de Administralie pentru anul 2020 in baza acestui rapoft.

HotirArea 1 a fost adoptatd cu 550.327 vot:uri ,,pentrll', reprezentdnd 92,654|Yo din capitalul
social al Societilii, 0 voturi ..tntpotritd", qi 0 abtineri.

HOTARAREA NT.2
Actionarii aprobd situaliile financiare anuale pentru exerci-tiul financiar al anului 2020
compuse din: bilant, cont de profit qi pierderi, situatia fluxurilor de numerar, situalia
modifiodrii capitalurilor proprii qi notele explicative la situaliile financiare, pe baza raportului
Consiliului de Administra{ie al Societdlii qi a raporlului auditorulr"ri financiar.

HotirArea 2 a fost adoptata cu 550.327 voturi ,.pentru", reprezentand 92,6541% din capitalul
social al SocietSlii, 0 voturi .,impolrivti",;i 0 ab(ineri.

HOTARAREA NT.3
Actionarii aprobi repartizarea rezultatului curent gi a rezultatului repofiat inregistrat la data de
3lr.]12.2020, in sumi totall de 40.006.888 lei, astfel:

- Reparlizarea la alte rezerve, a sumei de 37.563 lei;
- Distribuirea de dividende, in sumi de 10.500.000 lei, pentru care valoarca

dividendului brut per acliune este de 17,6780 lei;
- Profit nerepartizat, in sumi de 29.469.325 lei .

HotdrArea 3 a fost adoptatd cu 550.327 yotuti ,pentrl!". reprezentand 92,6541%o dtn
social al Societdlii, 0 voturi ..impotrivd", qi 0 abtineri.

capitalul
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PRACTIC

PRACTIC S,A,
Nr. O. N.R.C.: )44/677/79-A2-799\
CIFt RO2774572
Cod CAENi 6820
Capital social subscris sl varsat: 40.983.171 e
Banca: BANCA ROI4ANEASCA
Cod IBAN: RO74 BRI4A 0500 0508 1340 0000

Slr. Bserica Amze nr.21 23,Corp C3, et.1si 2
Bucuresti, Secior 1, ROI,IANIA, Cod 010143
Tel: 021 315.09.55, Faxi 021 316.78.15

Operator de date cu caracter personai inreglstrat
sub nr.35327

HOTARAREA NT..I
Aclionarii aprobf, menlinerea renruneraliei adm jn istratorilor Societ6{ii, persoane fizice, pentru
exerci{iul financiar al anului 2021, la nivelul remunera(iei stabilite pentru anul anterior.

Hotir6rea 4 a fost adoptatd cu 550.327 yoturi ,pentru", reprezentAnd 92.654lok din capitalul
social al Societ6{ii. 0 voturi ,.intpotr.ivd", qi 0 ab{ineri.

HOTARAREA NT. 5
Actionarii aproba inregistrarea pe venituri a dividendelor repaftizate prin hotdrArea Adundrii
Generale Ordinare a Actionalilor din data de 16.06.2015, respectiv din data de 09.09.2015 si
nesolicitate de cdtre actionari pdnd la data de28.02.2021.

Hotirdrea 5 a fost adoptata cu 550.327 voturi ..pentri', reprezentind 92,6541% din capitalul
social al Societdtii, 0 voturi ,,impotitd",;i 0 ablineri.

HOTARAREA NT. 6

Aclionarii aprobd data de 03.06.2021 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor
asupra cdrora se vor risfrAnge efectele hotar6rilor Adr.rnirii Generale Ordinare a Actionarilor
in confornritate cu legisla(ia in vigoare privind piata de capital si a datei de 02.06.2021 ca "ex
date".

Hotdrirea 6 a fost adoptati cu 550.327 voturi ..pentru", reprezentand 92,6541o/o din capitalul
social al Societdlii, 0 voturi .,impotriva", Ei 0 abJineri.

HOTARARXA NT.7
Actionarii stabilesc data de 24.06.2021 ca data de plat[ a dividendelor.

Ilotirirea 7 a fost adoptat[ cu 550.327 vot:urr ,penlru", reprezentind 92,6541% din capitalul
social al Societf,tii. 0 voturi ,.impolriva",;i 0 abtineri.

HOTARARXA NT.8
Acfionarii imputernicesc pe Dl. Mihai Ene, Pregedinte al Consiliului de Administratie qi

Director General al Societatii, sd indeplineasci oricare si/sau toate formalitdlile necesare in
fata Registrului Comerlului, Monitorului Oficial qi/sau oricir or altor autoritAti publice si/sau
private, sd notifice qi/sau sd inregistreze orice decizie sau hotArare adoptatA in cursul Adunhrii
si sd semneze pe seama qi pentru Aclionari si/saLr pentru Societate orice docurnente necesare
potlivit legilor aplicabile in vederea indeplinirii in mod valabil a hotirArilol adoptate in
Adunare.

Hot[rirea 8 a fost adoptatd cu 550.327 voturi.pentri', reprezentdnd 92,6541% din capitalul
sociaf al Societf,lii, 0 voturi .,intpotriva",;i 0 ablineri.

Aceste Hotdrari
originale.

fost redactate Ei semnate astdzi, 15.04.2021, in 5 (cinci) exemplare

PRESED SECRETAR TEF{NIC AGOA










