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RAPORTUL ADMINISTRATORUL{.I

la 31.12.2020

1. Activiatea societifii comerciale ,,ROSAR" S.A.

a) Descrierea activitlfii desfigurate

societatea s.c. RosAR s.A., cu sediul in municipiur Radauti,
str'Volov6{ului, nr. 122, jud,eful Suceava, este inregistrat dt la oicrul Registruluicome4ului sub nr' J 331 383 I lgg7, av6nd cod fiscal nr. Ro 9572642, gi a fostinfiin{atd in anul 1997.

In anul 2020, capitalul social al societd1ii a rdmas neschimb at,lavaloarea de
3 '464'085 lei, reprezentdnd 1.385.634 acliuni, cu o valoare nominali de 2,50 lei, cuurmatoarea structura a actionariatului:

o SC PROFIL EXIM SRL - 1.276.924 ac{iuni, in valoare de 3.192.310 lei,
r epr ezentdnd 92.1 60/o ;o Pers'fizice 

- 
- 108.550 acfiuni, in valoar e de 271.375 lei, reprezent6n d,7.g3oh

din capitalul social;
tr Pers'juridice cu 160 acfiuni, in valoare de 400 lei, reprezentand 0.01o/o dincapitalul social al societdtii.



b) In anul2020, societatea nu a efectuat rcorganizdri semnificative.
c) In cursul anului 2020, societatea qi-a pdstrat obiectul principal de activitate

privind producerea de scule agchietoare gi piese de schimb pentru material
rulant.

d) In anuI2020. cifra de afaceri a societd{ii a fost de l.176.114
in 2019 cu 23o/o.Scaderea cifrei de afaceri s-a datorat starii de
instituit pe teritoriul Romaniei in vederea combaterii
coronavirus.
Pentru piata internd s-au fabricat qi vdndut scule agchietoare , scule pentru

minerit in valoare de 973.129 lei, care reprezintd 83 Yo din cifra de afaceri.
Ydnzatea acestor produse s-a fdcut inbazaunor contracte comerciale sau comenzi
incheiate cu beneficiarii nogtri.

8.945 EI]R
piala externd s-au vdndut urmdtoarele tipuri de produse in suma de

. Piese de schimb pentru vehicole feroviare, in valoare de 1.900 EUR,
r scule aschietoare pentru danturat in valoare d,e 7.045 EUR.
Aceste produse au fost realizate folosind tehnologia existenta.
S-au contractat si colaborari pentru operatiile de forjare, ..L-u..,

tratamente termice.
Prin compartimentul de marketing-vanzari, SC ROSAR SA a actionat

pentru incheierea de contracte directe sau prin participare la licitatii.

e) Principalii furnizori de materii prime in anul 2020, au fost :

. Bohler, Antera - pentru oleluri
o ERASTEL FRANTA- otel rapid
. SC WERTA PRODCOM - uleiuri
o AEROSTAR SA BACAU- cromare
o FORJA NEPTLTN - colabordri forjare
r BODYCOTE Brasov - tratament termic
. VDA METALE DURE - placute
Criteriile care au stat la baza selectdrii acestora au fost : prelul de livrare,

condiflile de platd qi calitatea produselor.
Productia marfa a fost realizata cu un numar mediu de 16 salariati.
In cursul anului 2020 s-au acordat tichete de masa la nivelul zilelor

lucratoare din luna, conform legii.
S-au respectat prevederile Contractului colectiv de Mun ca iar in perioada de

raportare s-au acordat drepturile salariatilor conform Contractului Colectiv la nivel
de ramura. In luna aprilie si mai 2020 datorita instituirii masurilor de prevenire a
raspandirii infectarii cu coronavirus precum si a recomandarilor venite din partea

lei mai mica ca
urgenta care s-a
pandemiei de

Pe



b)

c)

Ministerului sanatatii si Ministerului Muncii si protectiei Sociaie un num ar d.e 9
;#1:tt 

au avut contractele individuale de -rn." suspendate beneficiind de somaj
In anul 2020 nu au fost inregistrate conflicte de munca.

2. situafia activeror imobir izateare societifii comerciare

,o.i.tal?i 
CapacitdJile de produclie 

-sunt^liii"r"e 
pe plarforma de la sediur

Gradul de utilizate al maginilor gi utilajelor este scdzut, fapt pentru care oparte din acestea se afld in conservare.

a. ,offi::H:rr,:?: legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale

La investitii s-a prevazutsuma de 312501ei dar nu s-a realizatnici un obiectiv.
In anul 2020 a continuat valabilitatea contractului de inchiriere a halei de productiefara a afecta activitateade productie.

0 societatea are aprobata o linie de credit de 153.000 rei din noiembrie 20rg .Linia de credit a fost gajata si garantatu ru rruiu de productie si terenul aferentde 6727 mp.

g) Societatea nu are partici pa[ii lacapitalul social al altorsocietdfi comerciale.

3. Piata valorilor imobiliare

a) societatea..t*:- 
99 atd pe piala BVB sistem alternariv de tranzactionare.conform Legii 151/2014, sc nosaR sA u ,otidtut prin intermediul s.s.I.F.Estinvest sA Focsani in calitate de consuttan t autorizat admiterea latranzactionare pe sistemul alternativ d.e tranza.tionur. ua-irrirtrut de societatea

ffi?ff;itori 
Bucuresti S.A. (B.v.B.). il;;;sens s-a emis Deci zianr.273 din

b) In ultimii trei ani nu s-au repartizatsume ra dividende.

titf/i ::r.rrr#l:1. 
nu detine filiale, iar in 

"r..r," p..ioudu nu a emis obligatiuni sau

4.Conducerea societlfii comerciale

a) societatea este condusd de: consiliul de administratie format din:r Mironiuc Danut petru - presedinte



o Andruseac Ioan - membru
o Maftei Vasile - membru

Mironiuc Danut- Petru , are varsta de 62 ani , este inginer mecanic si este
presedintele Consiliului de administratie de 12 ani.
Andruseac Ioan are varsta de 56 ani , membru in Consiliul de administratie de 12
ani.
Maftei Vasile are varsta de 64 ani , membru in Consiliul de administratie de 12
ani.

b) Conducerea executiva este realizata d,e:

- Mironiuc Danut Petru - in calitate de administrator
- Chihaia Constantin - director tehnic- productie
- Prisacari Daria -sef serv.financiar contabilitate

Chihaia Constantin are varsta de 63 ani, este inginer mecanic si director tehnic
productie de 23 ani, detine 92 actiuni din capitalul social.
Prisacari Daria are varsta de 64 ani , este economist, contabil sef in perioada
1997-2010, iar cu 01.08.2010 sef serviciu financiar contabilitate , detine 92
actiuni din capitalul social.
In ultimii 5 ani persoanele mai sus mentionate nu au fost implicate in litigii sau
proceduri administrative.

c) Auditorul financiar este firma CODE)GERT OFFICE SRL , cu sediul
in Suceava, membru CAFR autorizatia A 126/200I, reprezentanta legal de Codau
Stelian.

d) Administratorii nu au primit in anul 2020 alte sume de bani in afara
celor cuvenite sub formd de indemniza\ii, conform hotdrArii A.G.A.

e) Referitor la principiile de Guvemanta corporativa mentionam ca
acestea au fost indeplinite.Consiliul de administratie s-a intrunit la semestru si la
incheierea anului financiar pentru convocarea AGA discutand pe marginea
materialelor pregatite. Nu s-au acordat indemnizatii nici membrilor Consiliuiui si
nici celor de executie. Rapoartele curente au fost publicate pe saitul societatii si
transmise spre publicare Ia ASF si BVB. In ceea ce priveste reiatia cu investitorii se
otganizeaza intruniri la nivelul Camerei de comert utrd. participa si cate un membru
din Consiliu.

5.Situatia fi nanciar contabili

o situa{ia economico-financiard comparativ cu prevederile B.V.C pe anul



2020, la principalii indicatori, se prezintdastfel :

.productia realiz

. cifra de afaceri,

. venituri totale

. cheltuieli totale

. profit brut/pierdere

. numdr mediu personal

Venituri

. din exploatare

. financiare
Total

Cheltuieli
. din exploatare
. financiare

total
Rezultatul exercifiului

. din exploatare

. financiar

B.V.C.
2020

1.560.000
r.744.000
1.744100
1.608.200

135.800
18

Realiz.2020

996.910
l.t76.tt4
1.258.892
1.246.389

12.503
t6

Din situatia prezentata rczulta ca productia s-a realizatin procen t de 64o/oiar cifra deafaceri in procent de 67%. Veniturile s-au rcalizatin procent de 72%iar cheltuieliiein procent dp 77Yo ceea ce a dus ca societatea sa obtina un proht brut de 12.503 lei.Scaderea productiei si a cifrei de afaceri se datoreaza conditiilor deosebite in care s-alucrat timp de 6 luni In aceasta perioada product ia a scazut la jumatate dincapacitatea de productie. o parte din cheltuieli cu contributii la bugetul consolidat sila salarii s-au recuperat de l-a agentiade somaj. :.

Contul de profit gi pierdere la31.12.2020 comparativ cu 201 9, se prezrntd astfel :

2019

r.473.290
97

1.473.387

l.43I.4ss
15.630

1.447.085

41.835
- 15.533

- lei RON -
o//o

1.2s8.734
158

1.258.892

1.23s.750
10.639

1.246.389

22.984
-10.481



Total 26.302 12.503
.Impozit micro 15.324 ll.4ll
. Profit net 10.978 1.092

Veniturile comparativ cu aceeasi perioada a anului 2019 sunt realizate in
procent de 85Yo iar cheltuielile in procent de 860/o si un profit brut de 12.503
lei.Datorita diminuarii veniturilor am cerut si s-a acordat certificatul pentrm situatii
de urgentatip2. Societatea a reusit sa recupereze cheltuielile financiare din
activitatea de exploatare.

Profitul net de 1092 lei propunem sa fie repartizat la pierderi din anii
precedenti.

o Situatia stocurilor cu vechime mare
Stocurile de materii prime, materiale, produse finite gi produclia in curs, au

crescut de la 1.330.976lei lainceputul anului La1.354.706 lei, cu23730 lei .

o Situafia crean{elor neincasate la termen
Creanlele neincasate in suma de 198.702\ei, fata de inceputul anului au scazut
cu 8.731 lei dupa cum urneaza:

01.01.20 31.12.20
- clienti neincasati 206.918 192.037
- fd.speciale din CM 93 5.069 "",- Tva neexig. 422 1.596

Total 207.433 198.702
- Situafia datoriilor societi{i

Datoriile 1a31.12.2020 in suma de 683.404 lei, au scazut fata de inceputul anului
cul}Yo lei astfel:

tr La31.12.2020, figurdm cu o linie de credit in sumd de 153.000
Lei si un credit IMM Invest de 50.000 lei pentru capital de lucru.

Denumire 01.01 .2020 31.t2.2020
Linie de credit 135.741 151.881
Furnizori t52.309 r52.946
Clienti creditori 17.107
Salarii f partic.prof. 24.0s4 22.860
Bug.asig.soc. 36.360 27.827
Bug. de stat, local 69.r33 50.337
Dec.cu asociatii 276.696 276.696
Alte datorii (divid.) 857 857
Creditori 48.1 88 1

Total 760.445 683.405



s In ceea ce privesc datoriile restante cdtre furnizori, acestea sunt in sumd
de 9.000 lei, astfel :

- peste 30 zile
- peste 90 zile
- peste 1 an 9.000 lei

- Litigiile societatii

Administrator,
al SC ROSAR SA Rndnufi

Sef serviciu fi nanciar contabilitate,
Prisacari Daria

:ttt
),1

:

La 31.12.2020 nu avem datorii restante la bugetul de stat.

Societatea nu are litigii in derulare.

In decursul anului 2020, s- au emis decizii qi hotdrdri in vederea unei mai
bune desfasurdri a activitd[ii de productie, in conformitate cu prevederile legale,
decizii gi hotdr6ri care au fost indeplinite de cdtre consiliul de administratie gi
personalul din subordine.

In anul 2020, activitatea societdlii a fost auditata de Auditorul
financiar CODE)GERT OFFICE SRL Suceava.

In aceastd perioadd gi nu numai, s-au depus toate eforturile nedesare
continudrii in bune condilii a procesului de productie, cu respectarea sarcinilor ce-i
revin prin lege, desfdqurAnd o activitate suslinutd in vederea asigurdrii de condilii
optime pentru executarea comenzilor qi a produc{iei in general, precum gi pentiu
eliminarea stocurilor existente



declaratie rosar 2020
DECI,ARATIE

in conformilate cu prevederile art.30 din Legea contabilitaE.ii nr.82/1991'

S-au intocmit situatiile financiare anuaLe la 3I/L2/2020 pentru :

Ent.itate I SC ROSAR SA
Judetul" : 33- -SUCEAVA
Adresa: local-iEatea RADAUTI, str. VOLOVATULUI NR.122
Numar din registruf comertului: J33/383/1-997
Forma de proprietate: 34-rSocietati pe actiuni
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) : 2573--Fabricareia uneltelor.
Cod unic de inregistrare: 9572642

Subsemnatul MIRONIUC DANUT PETRU

conform art.10 aIin. (l-)din Legea contabilitatii nr.82/Lgg!, avand calitatea de

adminisErator

imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiifor financiare anuale la 3I/12/2020
si confirm urmatoar.ele:

a) Politj.cite contabile utilizate 1a intocmirea situatiifor financi.are anuale
sunt j-n conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile fj-nanciare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare,
performantei financiare si a celorlalte informatii referiLoare fa activitatea
desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in condiEii de continuitate.

Semnatura

1f,f>-

(._*- 1J
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SECTIUNEA 5

EXEMPLE DE PREZENTARE A NOTELOR EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE

Exemple de note explicative:
1. Active imobilizate
2. Provizioane
3. Repartizarea profitului
4. Analiza rezultatului din exploatare
5. Situatia creantelor si datoriilor
6. Principii, politici si metode contabile
7. Participatii si surse de finantare
8. Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere

9, Exemple de calcul si analiza a principalilor indicatori economico-financiari
10. Alte informatii

Nota I
Active imobilizate

SC ROSAR SA RADAUTI 2O2O LEI

| | Ajustari de valoare***) I

I Valoarea bruta**) I (amortizari si ajustari pentru depreciere

Denumirea' I I sau pierdere de valoare) I

elementului +------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------+------------+

I de I Soldla I I Cedari, I Soldla I Soldla I Ajustari | | Soldla 
I

iimobilizare*)i inceputul I Cresteri ltransferuril sfarsitul I inceputul linregistratelReduceril sfarsitul l

lexercitiuluil ****) | sialte lexercitiuluilexercitiuluil in cursul I sau lexercitiuluil

I financiar I I reduceri | financiar | financiar lexercitiuluilreluari I financiar l

I I I I I lfinanciarl | |

+-------------+------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------+------------+

I 0 I 1 | 2 I 3 l4:t+2-3 1 s | 6 l7 18:5+6-7 1

Alte imob. 552701 552701 1942 1942

Total imob.necor. 552701 ss2701 1942 1942

Terenuri 278636 218636

Constructii 2218s73 22185',73 886549 63356 949905

Inst.tehnice 116',7499 1167499 745302 18394 163696

Alte instal. 20967 20967 18981 554 19535

Imob.in curs l 8957 I 8957

Total imob. 3104632 3704632 1650832 82304 1133136

Active imob. 4257333 42s7333 1652774 82304 1735078

Nota 2
Provizioane

Societatea nu a constituit provizioane



Nota 3

Repartizarea profitului* )

Societatea arealizat un profit de 67094 lei.
! I

I Destinatia profitului 
I

Suma I

r

Nota 4
Analiza rezultatu lui din exploatare

-lei-
+-------------- -----+---------------------+

I

I Denumirea indicatorului

I

I Exercitiu financiar 
I

+-----------+---------+

I Precedent I Curent 
I

| 1. Cifra de afaceri neta t532321 1176114

| 2. Costul bunurilor vandute si al serv.prest. 1067721 924481

| 3. Cheltuielile activitatii debaza 48s',782 447587

| 4. Cheltuielile activitatilor auxiliare 80605 974s8

1 5. Cheltuielile indirecte de productie 501334 379436
+-------------- -----+-----------+---------

| 6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete 464600 251633
I

| 7. Cheltuielile de desfacere 46868 s2074

| 8. Cheltuieli generale de administratie 317176 259195

| 10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9) 41525 22984
+--------------

Incepand cu ianuarie 2019 societatea se incadreaza la microintreprindere , astfel

Impozitul se calculeaza l7o la venituri.



Nota 5

Situatia creantelor si datoriilor
-lei-

+--------------------+-------- --+------------

I Sold I Termen de lichiditate I

Creante I la sfarsitul +----------------+-------------+

I exercitiului financiar I Sub 1 an I Peste I an 
I

Clienti 192037 192037
Cm de recuperat 5069 5069
Tva neexig. 1596 1596

----+---------- +----------------+-----------

-leil
-----+--------- -+------------------------------+

I I Sold I Termen de exigibilitate I

I Datorii*). I la sfarsitul +--------+---------+-----------+

| | exercitiuluifinanciar lsub 1 anl l-5 ani lPeste 5 anil
+--------------------+-------- --+--------+---------+-----------+

I 0 | l=2+3+4 12 | 3 | 4 |

+--------------------+-------- --+--------+---------+------------

lTotal, din care: 683405 683405

credite 15 l88l 1 5 1 88 I

Furnizori 152946 152946

Salarii, partic.prof. 22860 22860

Bug.asig.sociale 27827 27827

Bug.de stat, local 50337 50337

Dec.cu asociatii 276696 276696

Alte datorii (divid.) 857 857

Dec.in curs de dec. 1

Nota 6

Principii, politici si metode contabile

Principalele politici contabile adoptate in pregatirea situatiilor financiare
ale SC ROSAR SA sunt urmatoarele:



Situatiile financiare au fost pregatite conform costului istoric cu exceptia
terenurilor, cladirilor si mijloacelor fixe care au fost evaluate in conformitate
cu legislatia in vigoare.
Costul initial al mijloacelor fixe include pretul de cumparare si alte costuri atribuite
aducerii actilului in stare de functionare.

Imobilizarile in curs de executie reprezinta mijloace fixe nepuse in functiune
prezentate la costul istoric si nu sunt amorltizate decat din momentul finalizarii si punerii
in functiune.

Amortizarea este calculata conform metodei liniare, pe parcursul duratelor de viata
specificat in legislatia in vigoare.

Situatiile financiare sunt prezentate in lei.
Disponibilul include numeralul in lei si valuta transformate in lei la cursul BNR din 31.12.2020.

Costul produselor finite include costurile fixe si variabile, deci costurile efective. Materiile prime

materialele consumabile, obiectele de inventar se inregistreaza in contabilitate la costurile de achizitie

Creantele si datoriile sunt evidentiate in contabilitate la valoarea nominala.
Veniturile, cheltuielile si rezultatele inscrise in bilantul contabil si in contul de profit si pierdere,

au respectat principiul independentei exercitiului.
In conformitate cu ordinul MF 286112009 valorile elementelor de activ si de pasiv au fost

determinate pe baza principiului prudentei.

Nota 7

Actiunisi obligatiuni

Capitalul social subscris si varsat la sfarsitul anului 2020 este de 3464085 lei.

In anul 2020 capitalul social al societatii a ramas neschimbat, lavaloarea de 3464085 lei,

reprezentat de 1385634 actiuni, cu o valoare nominala de 2,5 lei, cu urmatoarea structura a

actionariatului :

-SC PROFIL EXIM SRL - 1216924 actiuni, in valoare de 3192310lei, reprezentanI92.160

-Pers.fizice - 108550 actiuni, in valoare de271375 lei,reprezentand 7,83o

-Persjuridice cu 160 actiuni in valoare de 400 lei reprezentand 0.01% din capitalul

social al societatii.

Nota 8

Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie,conducere si de supraveghere

Structura personalului la SC ROSAR SA RADAUTI este prezentata in organigrama. Numarul

mediu de personal in anul 2020 afost de 16 persoane. Drepturile si obligatiile salariatilor se stabilesc

la angajarea acestora prin contractul individual de munca'

Foimele de salarizare aplicate de SC ROSAR SA sunt urmatoarele: acord individual, acord global,

regie. Conducerea societatii se realizeaza de Consiliul de administratie format din;

- Mironiuc Danut Petru - presedinte

- Andruseac loan - membru
- Maftei Vasile - membru

Membrii consiliului de administratie nu primesc indemnizatii.

Salariatii:

-nr.mediu \a31.12.2020 16

-salarii brute 508966
-contributii sociale 46619



Nota 9
Exemple de calcul si analiza a principalilor indicatori economico-financiari:

l. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente

(lndicatorul capitalului circulant) : Active curente/datorii curente 15926211683404:2,33

b) Indicatorul lichiditatii imediate= (Active curente- stocuri)/datorii curente :(1592621-1354706)

1683404 = 0.35

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

Capital imprumutat/ Capital propriu x 100 =15188113548297 x 100:4.28%

3. Indicatori de activitate

a)Yitezade rotatie a activelor imobilizate : cifra de afacerilactive imobilizate

1t7611412522255 :0.47

b) Viteza de rotatie a activelor totale: cifra de afacerilactive totale:
117611414231701 :0,28

Nota l0
Alte informatii

SC ROSAR SA RADAUTI avand sediul pe str. Volovatuluitr.l22 CIF.RO 9572642 nr.inregistrare

ORC J33l383 11997, s-a infiintat ca societate pe actiuni in anul 1997.

In conformitate cu actul constitutiv, obiectul de activitate al SC ROSAR SA este producerea

de scule aschietoare si piese de schimb pentru materialul rulant.

Societatea nu are sucursale si filiale si ca urmare situatiile financiare prezentate sunt proprii

referindu-se la perioada I ianuarie-3 I decembrie 2020 intocmite in moneda nationala in lei

respectandu-se1"g"a contabilitatii nr.82l1991si ordinul 180212014 pentru aprobarea reglementarii

contabile armonizate.

-- -Stamoila/'

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele MIRONIUC DANUT-
Semnatura

INTOCMIT,
Numele si prenumele 

-PzuSACARI 
DAzuA-

Calitatea SEF SEW:FIN. CONT.
Semnatura
Nr. de inregistrare in
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f - --{Y ^r441re1.d3, id*nrific.xL"rr prilt e.*ei*{ lrni* ** lnr"*gistr*re fiscals $5?}S4?- *nr* c*prir:d l*ilu*trr.r} }*

r:int.r cle 31 ds,**ruhris 3{}}{}, ils};'ifill d* ;:r*fit 61 i:{*r**r* pr*c$n'r yi un surnnr xi pei}iclril*r
e **t;rhil* s*nlnificative gi r:ctelc rxplic.trive.

Sirunlili* fXnan*i*1"* j[nd]rr!.r{xai* la 3i d*c**rbr:ie 3{}?* s* id*nlifir* a*til*}:

3-5.$ffi.?$S ]*i
1"*$3 isi

s

s

Y*t*l c*pit;llx i pr*;:r.ii;
,13r*fi| nst *j *,x*reigi*ixi final'r{:isr

In *:pin'i;l {r*RStt'$* -${tu*3iilu {i:wn*ixr* i::divielrlxl* RI}*xmt* *f*r$ * imxgitt* f{ri*!i tl

i:*xigiei iins**imr.* a trrciet$1ii l;r dat*, ci* *3 ele**nli:r{* t#?* i}fe{tl*1 5{ i,t;:*rfirr"n:an!*i
Srlx::*ixr* Felltt"r; ss*lrilirii fi*elrlri*:" ineleei*t lfi aee*sf$ dnf$ $r"r r*nf*r:r:itnf* ** *rdinrlE
Mi:':is.tr.*Xrai'3;,in;r*!*!*r Fuliliee nr. 3.$*212fi14 pelrrru ;iprah*r*;r llegl*ntenr$ril*r'e*ntx*il*
privineL s{l**$iti}* flnnnc{nrr: *nlr;:lc inriiviri**}e gi xit*nfii}* f{rxi**t*i;tlx anttal* c*r;snlirintrl, elr

nr*rjificeriIe r: Iteri**t"e i"0e{ ilF nr:. 1S{l ?l?S i'1"J'

fSrrs* *l3.r$xf**i

A*l *lesf*grirsf xnenitr.rtr s:*xtr* fn c**fnr"nril*l* en dt:wd*r*i*l* int*r'r:n$i*ll;t1* eie

;tlt*J* {o'{SA"'3 gi [.*gc,l r:1",1"621?#1? grrivinil aur.litul $t*f*tat" a] sital;l]iil*r f-in"t**ixr:*-*n*s]*
gi *i sii*atiik::. finxnrial"*;lnual* r*:,"rsslid*,le {,,}",mg*;r"}. }t*cpcn*xbiXit$liXs n*a*trq 9n }:*ra
fr{*$[{:}J" st*}}d*n'fu $tr$t {nrst}"!s* ei*ta}i.rr in s*cliun*n "fiesp*n,s*f:'#i*ri$f* *sriif*r ruJrri ir:rr-lrrr
itirrjjr rrl.rit**ttr'rl/r.ri';inelne l*r*" cJirr r;rporlrrl r!ostlti. Sunlcnt ir:<**pencicngi lafs c{c $jnci*lat"e,

e*irfi:nx {***lul ilric il Fraf'csionigfi}*r **mtai:iii e*'lis d* il*n*lli*! p*ntru StnncJarcll

llrr:nn,rgiu;r*ie de flti*$ p*;lt#* *&t*l:ili {***r*} InSSAi, c*nf*v*il eerixt*}tlr **i** cnr* s*nt
r'*l*:v*nt* g:*r:tr"t"l *u*iit.ul situafiilar tlna::*:!*r* .tn i{r:n:$nia, incltlsiv L*g*3,-$i jgftt
t*d*plinlt r*spons*i:$tir*lile cti*e cs$fnl'$n iar:*$l*r **ritrt* 5t cr:nf*rnt fl*dt*itli {fiStr;{"

*r*qler]T r.S pr*b*,[c rJe *ur-llt $td csre ]*-[itx r::blinwt s,un[ sufici*t'tt* $i rr"iee\.xt* p*ntru n
frnr*ixll * l:;la*l p8|:tni *pilliiu ru*;txtt"fr.

u,t f f r d*$brrar*r*if * $*p * n f er I * rf rrt in I s f rel*sr"fi*s.

;\tfrn{ralxfrxt*rrii gu*f r*s;:*lnsxhili p**il'* i:tt*c*rit'*a ryt pr'*xr**;r** ulflrl inli:rmx11i,

Ar:*l* *lf* !nf*r:rn*fli cLrpi-rncl ltal:ar:*-ttxi *dministrxt*r*J*r:, dal' *u cuprind sif:":a!:iil*
rtln:eir*lhll* pi::*pu.rtr:1;**dif*r*}liir;rt i:riirir* i.t;te csl*;l 5i nici ti*cl-tr;rpi": r:efin;ln*inr;i.

. ^. ! { -: .- .-i. ^llprni;i ncaxll"fi *r.* X*rir;irx l* siter*liile fi.n;:uri;t::* nil *{*p*rfr gi xuest* xXte itef*rn:atrli
pi *lr *s**pii* eps*lt"ii [';:: c*y* s* r]]*3xfi*n*xe* *xpliriN ?r: rap*l.firl t'ti:sf;ru.'l'ltt *spr:ntlltt l:!ri
ux flo",rn rtw l:;:r*lrlllyip <l'- ;rqilri!';rrc i:rt prtvrir* lln *i:*gf*ft,
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i* r^,*rt-,,*{ tt;1r..:el!tr:} Eiit*;xFii}*r l-im*itef,;tt* pcxlru exerrtfiul fttlanc!ari*ril*inr }a 33

,u,,,^,,...,i11,.,'';;,:,ii'*-;;;:;;,;i'r,'r-I"'"usrri oor* un cirim Grrle *lrc inforunfr!ii !i, in :re*.ii
{,iN'L(',.:lLJl lf" ,-l/i\r. I r

*l*:r:sr$, s*,1 *itr*ci*pt in** ;lr*i* ntl* i*f*r*tx1ii silnt ce$:tflificatlv inrnnsecv*Rle cu sitlr;l|iil*

ft*nnei*r*, 5*Ll ({-i r1l1g}$ttnl*}c A:* c.tr* n*$ }*-xm *bli:"iut ?n lis::pr"rl suci!tult}i, *;lr"l d;l*$ *}t:

r:ll' n Ji ej*n:.:tut'atc: s*i'I1$l ilic,tt;r".

irr c**;t cr pa:ll-egtc ltag;urtul ;rrJrninis:r";torilor,;lnr'ritil 5i rnp*rrin'r daci *ceslil 3

i*sf int**n:itu tx tg*t* s$$]s{i*l* s*mnificmliv* in csni*rtltit,rtc {!-t pr:netcl* 4$t}"4$3 si*

*$,3irll ru".3$fi:/3Sl't {t*gi*,*:entsriie **ntxl-:ii* privins xitu;rfiil* finnnciare::r:ualc

i $qt il,i {i x nJ * 6 i s il*,*ti i I * }.1 * * :"t*"! ;-l re n nr: *l * c****ul I da te"

!::l l:. ri* *.x*l*siro s u*{i:,ritlrfii*r $*,sf'Sgr:rnte il't c*rsuJ arl*itir}rri situapiil*r i'!t'tl'illqi*'tr-*"

111 {r }'il *};rt 11 L}+'}S(li]:

itl ir:inrmnriilr pl'e:e*nr*r* ilt i{np*rfu} ;rdrninistri:t*r{l*n }:}*ntri} *xer*i!i*l finil*ciat'

;'1t,;;;;;; j;,'ii ,r***n,hri* l*?* sr;rnli tr: c*r'in:r**nl*, tr: tnai* s$p*itsle s*rn*ifir;*tiv*,

*u ini*rxrxg{il* pr*x*xlxt* fn siiuelfii}* filta r*ix:'*;rnu*le irtciivirJ*;r1* ilflt*'{*f*;

.

h] fi.arrrrrul xlt*rinistrrt*rili:1" ;l f*s{ ini*enril, 3u t*nl* ;tspeut*.!e scmreificali$f, ttl

rilrrti;l.rrrjr:,1[f du 1;lrn*reic'tr{}ti-,J}7 r:iin #StF'f nr. i8i}?/?ql1'1'

i* p,lus* frr t:*za culr]$ilriF*lr:r;;i tt:|*l*S*rii l1*fr51,r* u $r!rrir* lil $*cl*t*tu 5i, 1*:n*eiiul

ar*s':*ilt, s,lc?:S*qj:t* go o"r*ut xilc{it*iu; ulnrx*;lor fi***eisr* ixctiwie{lr*l* p*llg:"lr *r;*r*iiixi

irr Ii;tp*r't *] rtlrlri rtisll';tIt:li]tlt'"

ffrsp*msx{r$}$.ssgfd* ceirtrflscr:r'i$ 5t rrf* g**.r:r**xf}*f#r r#s'f}{}r$"Ese*ff* #'$,f slffs*tr}'i?sit$'s $}#}'xf}rJ

-t---tt::,::;:- 
---:ff:T; r*sy,*,,sah*!il p*,,r*: T*rtic'ir-*x rir*agil*v *in;rr:ri*ns

r:*r"*, x* *l*re * t.rn.rgine frrlr:l;1 irl rnnf*rr*it;if* rs *&'{FF nr". 1"S{}!/?{}14 9i F*}ltru i':{*l
.*;:r:t.**ri irric:;''r *r* ,;gii$, ***ilur:*r*g itr **figidr:rl1 ner*sitl' g3*lltr* x g:*l"tttiL* Trrl*aunir*a eJ*
{".{Jill3Ul tjl.!t I {r l,L I

iltir-*l fir:;l:r,.t;*r.* ?il::it* d* clcrlirtu r'*r"i sc:xrrifl*ittit*. {il$xat* f}* ri* {i'*rld,ii. lr* *lc *!"$itl"*.

'ir: {g:t*c:llil.*;'r sit gl1:iigt' l"rpalrc!:r'c !ndirriclltnlc,.c*tlcluf*}"ei3 *mt* re:p*nsitl:ilS P*l}tru

****!" *'**gr**t*1*,"**tb1"ir*xr* {* cr:*t{*mi*;it*& nrtiuiril$ii r;i ;:*nlrn rrl$trix;ll'*.: **nmhil{t'1gii

p* ir*o* c*i:tinxit6gii a*l.il.if$gii* r* *xrtr:pfi;l-*;rx$l*i ix cllr* er:v:dut*r** }ie i*t*n{i*ne*x* *F

ii*l*ir$*u*, $q:*i*r*t** s$*i x* *pruwxr$ cpr,-'r;,i1i*xli*, fi* ttrN* ilr* xi*ir: *It"S *il*rll*l{iv& :"*lr}ixrii. tfi

uf*r* **:*nl,*1"*,

|l*rsm.rrn*l* i.*.$t]*r:$ililli* cu gtn"*t"na*!* $illlt i"*spni-,s,ilrii8 p{r!1ll'll st:pt-;lv*gh*i"*ll

pr*csrsrttrii c** r*p*t"islr:x filt;iPe i;:nS ;li 5**i*t'ii1ii.

ff*spa:rrs*e*#'d*$*$.{fs *,rr**$**,nuix.{i{ fn*r"ff{* *rrs*$tr *rf sffer#ffifq:,-pff*ncfnre rrrdivJef{.r#,tr*

t]l*i**fju*1* **ilslt:e {$nstarl ir"r *h1lr: reil uni:i *sig*r5::! r*x*nxhi{* pr*vind t::$s*ru

ixt q:*r* sitrreli.tl* fil:*ncr"rr*. ir.t arr::t;:rhlu. g';rif lipxi{"* ri* ljr:l:::rtr.*t:-iri x*c}tlrifie*titi*, {ains{*

*p:i::li;l ouu*rr;- Axigrlriar-ea :"ra*r:;:bilil r*pr*einNii *n trivel ricticnt ri*:lsif,ur*,i:s, {1;:r lt* s$fe rr
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Jt;tr;;*ti* a {'*pfx}ui s* xn x::rclil d*s{Sgr;r;rt i;t c*xflerrnrig$t* ftl l$& rnx d*t*cts I'r:t*'fdelru:r* *
d *:n i* l* r;a:-* s*ln * i fl r il tir:ft - S ar* ru r*a s la cg{ st5 "

*n pxrt* ;a xnxj nlldit in **lrf*l.mit;ris cx 3SA, *xercitsnr r*1i*nsr:':*rntul pr*f*si*nnl 5i

n1s$fit\s-m s**3:li*ismrll pr*f*si*nmipe gr;:rcurs*1 *u*l.itului. ** *S*mene*:

* 1*i*t:lfifins.::'r gi *r'*1u*n:: r!s*ririX* e1* denaturnre s*:*xificatiP* * xihtxtiil*r
fi:":, lreiml"*, g;*us;rt$ Ss d* fr;l*r.fi, fis $.* {3t*s:"*,;:r*i**f$rn $i tg*eutfivx prelr*rtluri

*,* x:.edit r:w l"ft.spllnx Ix r*sp**tlv*Is riscxri gi *blin*rc pr*il* eis iwdit sufiri*nt* fi
R**{\i;tts ;5:*lltrw * l'*r*ixn * hnxs p*ntru *pinin n**str$' ftis*utr d* **d*leel*r* ,a

*x*i rt*rrate.u"*l"i $ilr'Itfltii'ts* tiv* *;*ux*t* ds fi- xd$ *ste rl?fii ridir;rl *l*.*$t ce! cle

**r**t*ctiu"CI l,t Lllr*i ***n;l rlriir[ $c]:x]ifi{;:tivc cll*xaf* ** *r*ar*. ****r*ce Ir;lrr{,lit

F*;tts pr.f$gl3tltrr ir:geicgcr"i sccrete. *:Is, *misiuni i::txr:!i*nxt*, $**inrafii futs* 5i

*\:rt.t rci! rr:lllrol trlui ; nrel'11.

l:lg*I*g*r* **cltl'*iul al:t*r'n rq:Jcvaitt pentru nr*riit, ?:r veticr*u pl'*icctlil'ii r3*

prxe*liiurl ei* xl"tilit ar:X*evxt* air*etnrsf.atrt*l*r. cJnf fSrR & il1-f*il se*ilni d* *
*xprirrrt* * ttg:iLlitl fi$ttglr;* *fi*.4*iti\$ii **ntrq:luiuiirlf*r* *t $aci*rtfilii'

trjyliluiigr gt'*tinl d* aclecv;rre;r politl*il*r c*l:tabiln *lilir*le 5i ililr.}ct*rlll

r'*r"ro*shi; lt: *srjrni'r-jinr c*ntat-:il* gi aI pr'*x*r:t*rik:r,: nf*l"anl* rle irriix-nai'ii

r**Iix;lt* ** r' tr'* **lre}lt**r0,.

w F*rnrnlfim: * ils):r*l$xi* {ti F:rivir* l.x gr*d*,}.rt* ***r*v*tr*;: ul.itrix*vii d* *fr|s"*

:c*ni1ur.*r,* a r:q:1":t;ll:iiit:lpii p* hew* **tltinnlll'r$ii.xr:{ivit*N:l! 5i dct*rit"r!:r*rx. p* b:i:iit

pr*6*I*i'ei* agelif *i:ginlrf*, q.La*S *xist* * i*r*rlifucji:'l* s*xrnifisativF *tl ;:rirrir* t*
l*"**ri,ru*1ie sru o*nriiyli {*f* fi}- p*t*tN s*$fr"} inrl*itli s*rtt*iflcliLjlre ;:rirri:-rd
**p*clf*t*a S*r*i*:X5ii,rl* *-gi t:r,u:*n*n *tlivifal*a" {Ll *;:rulf* cnre c*trc!rt"r.i*n*nt

*S *:gi*f* * i***rfiturlix* sqrr:ni***tir,';\, 'lrsi:lric sI aft'agenr ate lr$i;t ix l-; p*rti"r}

;txe3itqr:"rig:i xsr-lpr;r 3:l-*xtlr:{:Sr.il*r *f*t.*nr* eJitt. sitLl*;:ii}* {inx*tior* s;}u,'tn **xu[ ?n

rgg:* ;t*sstu 3sl"r*eeltrt::i sulll; nq**i**vn{u, s* nc nrotiificSnr apilli;l' {""q:nr:}*rji}sl

n*ijt$fr* s* linreoyx p* p:"*h*}e *t* sudil rjbgi*ilt* pilni$ Ia r1atx rap*r*lliri
**rni{t:l:*!Lu. Cil *:*{.r*"iic*sfe*, cl'unittlr*nft sart e*r*t*igii viil*i*r* p:*l *xt*l"rlrir:;:

sur:iu1,li*r: $;t ntl igi l::;ri il*si'ft5*;*r* $fitivicatui{ fn bi*.xa plin*.igtiulrri crlnlin*itii$i'i

irr"l:ivil$fii"

* Svatrwirlr pL*?**::{*rl**, str**{:llri+ p:i cr:*!ixxtr:} situil}iil*r finlln*i*rr* rltlu*}q

i***ivldx;rle, i,n*Xusil, ;rI prex*rtt-il'i]*r r!* ir:f*rin*$ii, 5i mrS**ra {,n tilre sifu;rtr:ti}*

, 51l.l;l**j;lr* r*lXcct* tx;rnxxrliile pi *v*ninl*nt*i* e*r* sl$tt ht h*xx ns*s{*r{} tnir-*
lx*ttt*r"S c;lr* gfr r*xuit* Tntr-* prr?*{:tilr* fict*'l$'

il**':xlricii:* p*rsosllrl*r' resp*trs.rbiic eLi S*irel"nnm[*, prin[r* ;ell* *$i]*fltlr illi;1

g:l:lxifi':;lt* si pr"*gr*nr*L*lr i*: timp *. x**ilill*.i, pre{uilt si prix*ip;tl*}* q:*tr.statfivi *1*l

L*elitxlui, inqlir*lr,i *rixs ej*ti*i**f* s*ur*if!,riltiv* als c*nt-r*lului iRl*rn, Fri rllr* l*
i de* tifi **i.nt. Fer F;lv{:tt l:x ni n u *i g* I l"li.

"'3J*r cspr*rfe

. - 6-& 4' "" -..' *^ .rr-t,.1jtl,rlrlLrr lndcgtcnrtcrrt *sle ilc.! l"*s.tN gxe lLlsi\,'acfi*rl"rrilr:r StlLiul.lltl,ri t-''\t r;ri,il'I 
i':;;-;';-,;;;:,';;; 1rr1')r )scrcr':li'il: ;ans;amL.lx. r\x13itxl ;t*$,[]-v * fi:*t *fEr:Lrull F*nlru * ptltnn r;l.F*r$: :x:$lr":rtt'r

rapi4,.rq'r11{'r, 1 nil.f::tr* tr*buie sj le ffipr,rl'f;1 |n intr-iln r"?ililli ri* ilutlit,5r nu in -tit*.r;i:1:irIi. I:t

nt.l{rrr.'.}'J:cr,nin"l r}t, }cgu, nu .rrccptiirn ;i nu ng ;13;{ll:fiiill r{iSFi)11$:hilicrf*a *ocrf fltr,i dr:
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$*sie s{* ${ d* .x*g$q:nmrii wsesf€,i*. ?n arlssstthtuo p*r*fre alldif,wl rtsstr$" p*$tvll r*p$rffil
;r$$pr& siruagiilcr financiane individr:*le ry{ r;rportul a$upra cnnforrnitfi$l sau pentru *pinia

+

fornrafS.

$ftustiil*.ffims*xlnr* fudi{ni*s*}s snsffi&fs trhu $uylt **eni{e sS pn*tint* p*mi$n finnll*i*r*,
resr*ltet*}, npxrmg$*.ln{t*r, f}r*xu,ri}sr ds numerar gi uer }et a*mp}ct ** n*te ia mifwxgii}e

fiir:n*eiare gnd*l*E*,tl*t* in eun{*rmitat* cu rcg}emeitt$ri gi ,principi'i c*ntnhile arceptate ln

tari Si iurisdictii altels deefrc R*:nr$nia. De ac**a, slt*aliile fina*ciare indtviduale enexate ilil
I'r

sii$t fnqrgyvite, p**tru xxu$ p*rsman*Isr f,ffif* ltll er.x$!r:$r regnnm*nt#rile *pntebi** pi trxgel*

*tn ft rnnrt** ir:*$r*xirr #r$ill:*l S{{::i*trului F$nan:$*!*r Fubliee nr. 1,8S?l?0X.t, penlru
n$r*:har , $Q*gl*xrx*rlt$ril*r **n*,*rbi*s, privi::d sftungii$* fisax*far* xll*n.ls: $*dividrrmi* 5i
*${xagiit m fi n*lneiar* * n u m} e q*xS*ltdxteo ** n"i *q{ i fi cS l"i} e xtrteri*ar*,

in Hirm*l#4it irqrlt.&iu

C#SEXPJ:RT OFFIE# $RL S{iEtrA\IA
$rr,.S$*hni $r::ri,s]ffi*x *n t*;fffl $* s*; I*, np.$nT*ll$uer il?$SS*tf,9r5rtrxin: ,**d*lxp* t$**x{a;r*
p{iW* **X* Setffiistrxtfr l* $t*gi*trmi P*fu tri* sllsetr*xj * ctl xr- FAtt$

Nr"rmele ssmtt,*f;lrului: CCIdd* Stetrian
*$*{t#fi,,nl:*;:s.*sn,$*re*i*trnt fn l{sgist*lx} Bxhi{*: *l***tr*Ll:is stt nn SF?$S

,::: ,- : ,1

ffiffiist$# p$rl*at tr*e$assg{i*r$* suhlisi *
S"s*{*StS$t de e{r${f $kstttts" {*S$&A$}

F*rrs* S* *xd*t: f*ffiX$ffif *fPffi eft"*

R*.$$tr{d P$bi*s *is€,trs**,r fiS,*#*

Sureava, 31. Martie Zff ?t

r*wgil*r**Pn*b$ss'x
't' i*lntt6 *" Atl#t stst{'*ter{a*sas€:

ih{$S$f6t,*g#e"!*e*x,t {,lSfWWffi

#i']b$e$$ift#.f*t{$sr*S?SS



  Entitatea SC ROSAR SA

Tip situaţie financiară : BS

Localitate  
RADAUTI

Bloc  Ap.              Telefon

0230563805

Scara  Nr.  
122

Strada  
VOLOVATULUI

Judeţ 

Suceava

Sector  

  Număr din registrul comerţului J33/383/1997   Cod unic de inregistrare 9 5 7 2 6 4 2

2573 Fabricarea uneltelor

2573 Fabricarea uneltelor

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

  Numele si prenumele

PRISACARI DARIA

  Numele si prenumele

MIRONIUC DANUT-PETRU

  Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

INTOCMIT,ADMINISTRATOR,

  An   Semestru

  Entităţi mijlocii, mari si entităţi de 
interes public

  Entităţi mici

  Microentităţi

Situatii financiare anuale Raportări anuale

?

  Capitaluri - total 3.548.296

  Profit/ pierdere 1.092

  Capital subscris 3.464.085

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

CODEXPERT OFFICE SRL

  Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

A126/2001

  CIF/ CUI

1 2 4 5 4 4 2 6
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 3.464.085

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

Atenţie !Versiuni

02.03.2021S1003_A1.0.0

AUDITOR
  Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii 

Precizări MFP



BILANT PRESCURTAT

la data de  31.12.2020Cod 10 - lei -
Denumirea elementului Nr.  Sold la:

F10 - pag. 1

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

Nr.rd.
OMF 
nr.58/ 
2021

rd.
01.01.2020 31.12.2020

A B 1 2

A.  ACTIVE IMOBILIZATE

 I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 
     +208-280-290 - 4904)                

01 01 550.759 550.759

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

02 02 2.053.800 1.971.496

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

       ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) 04 04 2.604.559 2.522.255

B. ACTIVE CIRCULANTE 
 I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332
+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378
+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)

05 05 1.330.976 1.354.706

 II.CREANŢE  
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382
+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**
+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)

06 06a 
(301) 207.433 198.702

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

07 06b 
(302)

TOTAL (rd. 06a+06b) 08 06 207.433 198.702

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

09 07

 IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)     10 08 63.849 39.213

      ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) 11 09 1.602.258 1.592.621

  C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)   12 10 100.832 116.825

    Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*) 13 11 52.623 90.646
    Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*) 14 12 48.209 26.179

  D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ 
LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419
+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423
+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457
+4581+462+4661+473***+509+5186+519)        

15 13 760.445 683.405

  E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE  
(rd.09+11-13-20-23-26)

16 14 894.436 999.862

  F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14) 17 15 3.547.204 3.548.296
 G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE 
DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419
+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423
+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581
+462+4661+473***+509+5186+519) 

18 16

 H. PROVIZIOANE (ct. 151)      19 17

 I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28) 20 18

     1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475), (rd.20+21) 21 19

         Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*) 22 20

         Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*) 23 21

    2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)  (rd.23+24) 24 22
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         Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*) 25 23

         Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*) 26 24

    3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) 
        (rd.26+27)

27 25

         Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*) 28 26

         Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*) 29 27

    Fondul comercial negativ (ct.2075) 30 28

 J. CAPITAL ŞI REZERVE 

      I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34) 31 29 3.464.085 3.464.085

        1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 32 30 3.464.085 3.464.085

        2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 33 31

        3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 34 32

        4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 35 33

        5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) 36 34

     II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 37 35

     III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 38 36 464.221 464.221

     IV. REZERVE (ct.106) 39 37 26.064 26.064

     Acţiuni proprii (ct. 109) 40 38

    Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 41 39

    Pierderi legate de instrumentele  de capitaluri proprii (ct. 149) 42 40

    V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)                             SOLD C (ct. 117) 43 41 0 0

                                                                                                                          SOLD D (ct. 117) 44 42 418.144 407.166

     VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR

                                                                                                                          SOLD C (ct. 121) 45 43 10.978 1.092

                                                                                                                          SOLD D (ct. 121) 46 44 0 0

      Repartizarea profitului (ct. 129)    47 45
     CAPITALURI PROPRII - TOTAL 
 (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)

48 46 3.547.204 3.548.296

     Patrimoniul public (ct. 1016) 49 47

     Patrimoniul privat (ct. 1017) 1) 50 48

     CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18) 51 49 3.547.204 3.548.296

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

1)Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor 
publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea 
și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor 
reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,
  Numele si prenumele

MIRONIUC DANUT-PETRU

  Numele si prenumele

PRISACARI DARIA

   Semnătura _________________________________ 

   Semnătura _________________________________ 

  Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

  Nr.de inregistrare in organismul profesional:
Formular 
VALIDAT



CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
la data de  31.12.2020

Cod 20 - lei -

F20 - pag. 1

Denumirea indicatorilor Nr.  
Exerciţiul financiar

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

Nr.rd.
OMF 

nr.58/ 
2021

rd.

2019 2020

A B 1 2

  1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06) 01 01 1.532.321 1.176.114

      Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02 02 1.530.439 1.176.114

      Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03 03 1.882

       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 0 21.725

           Sold D 07 08 59.049 0

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

08 09

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

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

  6.  Venituri din subvenții de exploatare  
        (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) 11 12 46.049

  7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) 12 13 18 14.846

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

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

  VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)     15 16 1.473.290 1.258.734

  8. a)  Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)        16     17 371.455 355.002

       Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 17     18 23.804 24.252

       b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605) 18 19 64.791 55.044

       c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 19 20 1.744

       Reduceri comerciale primite (ct. 609) 20 21

 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) 21 22 689.851 555.585

     a) Salarii şi indemnizaţii  (ct.641+642+643+644) 22 23 626.525 508.966

     b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646) 23 24 63.326 46.619

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

24 25 94.983 82.304

      a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818) 25 26 94.983 82.304

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

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

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

  11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37) 30 31 184.827 163.563

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

31 32 157.683 133.476

    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 24.536 17.332

    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 2.608 12.755

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

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

          - Cheltuieli (ct.6812) 38 40

          - Venituri (ct.7812) 39 41

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

40 42 1.431.455 1.235.750

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

           - Profit (rd. 16 - 42) 41 43 41.835 22.984

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

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

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

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

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

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

 15.   Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) 48 50 97 158

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

 VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50) 50 52 97 158

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

51 53

             - Cheltuieli  (ct.686) 52 54

             - Venituri (ct.786) 53 55

 17.  Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 54 56 10.629 8.948

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

 18.  Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 56 58 5.001 1.691

 CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58) 57 59 15.630 10.639

 PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

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

              - Pierdere (rd. 59 - 52) 59 61 15.533 10.481
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 VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) 60 62 1.473.387 1.258.892

 CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) 61 63 1.447.085 1.246.389

 19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

              - Profit (rd. 62 - 63) 62 64 26.302 12.503

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

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

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

 22.  Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 66 68 15.324 11.411

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

                - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)        67 69 10.978 1.092

                - 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

MIRONIUC DANUT-PETRU

  Numele si prenumele

PRISACARI DARIA

  Nr.de inregistrare in organismul profesional:

  Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Formular 
VALIDAT

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

   Semnătura _________________________________ 

   Semnătura _________________________________ 



DATE INFORMATIVE

- lei -Cod 30

F30 - pag. 1
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 1.092

 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 9.857 9.857

  Furnizori restanţi – total (rd. 06 la 08) 05 05 9.000 9.000

      - peste 30 de zile 06 06

      - peste 90 de zile 07 07

      - peste 1 an 08 08 9.000 9.000

  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 16 857 857

  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 18 16

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

21 20 17 14

 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

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

                   - creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 39 36

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

A B 1

  Contravaloarea tichetelor acordate salariaților 40 37 35.172

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

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

Nr. 
rd. 31.12.2019 31.12.2020

A B 1 2

  Cheltuieli de cercetare - dezvoltare : 42 38

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

43 38a 
(318)

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

         - din fonduri publice 45 40

         - din fonduri private 46 41

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

         - cheltuieli curente 48 43

         - cheltuieli de capital 49 44

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

A B 1 2
  Cheltuieli de inovare 50 45

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

51 45a 
(319)

VIII. Alte informaţii     Nr. 
rd. 31.12.2019 31.12.2020

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

52 46

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

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

54 46b 
(304)

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

55 47

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

56 47a 
(305)

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

57 47b 
(306)

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

59 49

         - acţiuni necotate emise de rezidenti 60 50

         - părţi sociale emise de rezidenti 61 51

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

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

          - obligatiuni emise de nerezidenti 64 53

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

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

66 55

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

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

68 57 206.918 192.037

- 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

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 61 515 6.665

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

74 62 93 5.069

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

75 63 422 1.596

         - 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



F30 - pag. 4
               - 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 71 100.832 116.826

       - 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 73 100.832 116.825

      - 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

            - 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 4.005 3.988

          - în lei (ct. 5311) 99 85 4.005 3.988

          - în valută (ct. 5314) 100 86

 Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd.88+90) 101 87 59.844 35.225

        - în lei (ct. 5121), din care: 102 88 59.592 28.548

            - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 103 89

        - în valută (ct. 5124), din care: 104 90 252 6.677

          - 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 95 760.445 683.405

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 96 135.741 151.881
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                - în lei 111 97 135.741 151.881

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

113 99

                  - în lei 114 100

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

116 102

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

117 103

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

118 104

                   - în valută 119 105

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

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

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

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

123 108 169.416 152.946

 - 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 24.054 22.860

  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)

127 111 105.493 78.164

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

128 112 36.360 27.827

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

129 113 69.133 50.337

               - 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: 136 119 276.696 276.696

     - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice 137 120

     - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice 138 121 276.696 276.696



F30 - pag.6
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 
472 + 473 + 478 + 509), din care:

139 122 49.045 858

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

140 123 857 857

                 -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 48.188 1

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

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

143 126

                        - venituri în avans aferente activelor primite prin 

transfer de la clienţi (ct. 478)
144 127

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

            - către nerezidenți 146 128a 
(311)

  Dobânzi de plătit către nerezidenți  

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

(314)

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

148 129

  Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: 149 130 3.464.085 3.464.085

           - acţiuni cotate 4) 150 131 3.464.085 3.464.085

           - acţiuni necotate 5) 151 132

           - părţi sociale 152 133

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

 Brevete si licente (din ct.205) 154 135

 IX. Informatii privind cheltuielile cu 
colaboratorii  

Nr. 
rd. 31.12.2019 31.12.2020

A B 1 2

   Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 155 136

 X. Informaţii privind bunurile din domeniul 
public al statului

Nr. 
rd. 31.12.2019 31.12.2020

A B 1 2

 Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în 
administrare

156 137

 Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în 
concesiune

157 138

 Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 158 139

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

Nr. 
rd. 31.12.2019 31.12.2020

A B 1 2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 6) 159 140

 XII. Capital social vărsat Nr. 
rd. 31.12.2019 31.12.2020

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

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

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

160 141 3.464.085 X 3.464.085 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 3.192.310  92,15 3.192.710  92,17

  - deţinut de persoane fizice 170 151 271.775   7,85 271.375   7,83

  - deţinut de alte entităţi 171 152

Nr. 
rd. Sume  (lei)

A B 2019 2020

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

172 153

- către instituţii publice centrale; 173 154

- către instituţii publice locale; 174 155

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

175 156

Nr. 
rd. Sume  (lei)

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

176 157

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

177 158

        - către instituţii publice centrale 178 159

        - către instituţii publice locale 179 160

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

180 161

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

181 162

        - către instituţii publice centrale 182 163

        - către instituţii publice locale 183 164

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

184 165

XV. Dividende distribuite actionarilor/ 
asociatilor din profitul reportat

Nr. 
rd. Sume  (lei)

A B 2019 2020

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

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

Nr. 
rd. Sume  (lei)

A B 2019 2020

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

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

Nr. 
rd. Sume  (lei)

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

187 166

     - creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice 
afiliate

188 167

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

189 168

     - creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice 
afiliate

190 169

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

Nr. 
rd. Sume  (lei)

A B 31.12.2019 31.12.2020

Venituri obţinute din activităţi agricole 191 170

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

192 170a  
(322)

     - inundații 193 170b 
(323)

     - secetă 194 170c 
(324)

     - alunecări de teren 195 170d 
(325)

INTOCMIT,

  Nr.de inregistrare in organismul profesional:

   Semnatura _________________________________ 

   Semnatura _________________________________ 

  Numele si prenumele

PRISACARI DARIA

  Numele si prenumele

MIRONIUC DANUT-PETRU

ADMINISTRATOR,

Formular 
VALIDAT

  Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

F30 - pag.9



  
 *) 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 02 552.701 X 552.701

Avansuri acordate pentru  
imobilizari necorporale 03 X

Active necorporale de explorare 
si evaluare a resurselor minerale 04 X

TOTAL (rd. 01 la 04) 05 552.701 X 552.701

II.Imobilizari corporale 

Terenuri 06 278.636 X 278.636

Constructii 07 2.218.573 2.218.573

Instalatii tehnice si masini 08 1.167.499 1.167.499

Alte instalatii , utilaje si mobilier 09 20.967 20.967

Investitii imobiliare 10

Active corporale de explorare si 
evaluare a resurselor minerale 11

Active biologice productive 12

Imobilizari corporale in curs de 
executie 13 18.957 18.957

Investitii imobiliare in curs de 
executie 14

Avansuri acordate pentru 
imobilizari corporale 15

TOTAL (rd. 06 la 15) 16 3.704.632 3.704.632

III.Imobilizari financiare 17 X

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 
(rd.05+16+17) 18 4.257.333 4.257.333



SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE 

 - lei - 

F40 - pag. 2

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 1.942 1.942

Active necorporale de explorare 
si evaluare a resurselor minerale 21

TOTAL (rd.19+20+21) 22 1.942 1.942

II.Imobilizari corporale 

Terenuri 23

Constructii 24 886.549 63.356 949.905

Instalatii tehnice si masini 25 745.302 18.394 763.696

Alte instalatii ,utilaje si mobilier 26 18.981 554 19.535

Investitii imobiliare 27

Active corporale de explorare si 
evaluare a resurselor minerale 28

Active biologice productive 29

TOTAL (rd.23 la 29) 30 1.650.832 82.304 1.733.136

AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30) 31 1.652.774 82.304 1.735.078



SITUATIA  AJUSTARILOR  PENTRU  DEPRECIERE 
F40 - pag. 3

 - lei - 

Elemente de imobilizari Nr. 
rd. Sold initial Ajustari constituite 

in cursul anului
Ajustari 

 reluate la venituri
Sold final   

(col. 13=10+11-12)

A B 10 11 12 13

I.Imobilizari necorporale 

Cheltuieli de constituire si  
cheltuieli de dezvoltare 32

Alte imobilizari 33

Active necorporale de explorare si 
evaluare a resurselor minerale 34

TOTAL (rd.32 la 34) 35

II.Imobilizari corporale 

Terenuri 36

Constructii 37

Instalatii tehnice si masini 38

Alte instalatii, utilaje si mobilier 39

Investitii imobiliare 40

Active corporale de explorare si 
evaluare a resurselor minerale 41

Active biologice productive 42

Imobilizari corporale in curs de 
executie 43

Investitii  imobiliare in curs de 
executie 44

TOTAL (rd. 36 la 44) 45

III.Imobilizari financiare 46

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - 
TOTAL (rd.35+45+46) 47

INTOCMIT,

  Numele si prenumele

MIRONIUC DANUT-PETRU

  Numele si prenumele

PRISACARI DARIA

  Nr.de inregistrare in organismul profesional:Formular 
VALIDAT

   Semnătura _________________________________ 

   Semnătura _________________________________ 

ADMINISTRATOR,

  Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII



  
  
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 mici 1011 SC(+)F10S.R31

Sterge date incarcate

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

1 -

+ Salt


