SPIT BUCOVINA S.A.
CUI: RO728129
Reg. Com: J33/117/1991
Adresa: Calea Unirii 25bis, Suceava, Romania

RAPORT SEMESTRIAL
LA 30.06.2022
(confirm Regulamentului ASF nr 5/2018)
Data raportului : 15.09.2022
Denumirea emitentului :SPIT BUCOVINA SA
Sediul social : Suceava, Calea Unirii 25bis
Email :spit.bucovina.sv@gmail.com
Codul unic de înregistrare: 728129
Număr de ordine în registrul comerţului: J33/117/1991
Capitalul social subscris şi vărsat :5.945.907 RON
Piaţa reglementată : BVB-Segment SMT- categoria AeRO Standard
Conducerea emitentului
Conducerea societatii in primul semestru al anul 2022 a fost asigurata de catre Consiliul
de Administratie numit prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din
data de 24.12.2019. Membrii consiliului de Administratie sunt:
1. Catana Alin Cornel – Presedinte al Consiliului de Administratie;
2. Constantinescu Gerorge – Membru al Consiliului de Administratie;
3. Paraschiv Veronica – Membru al Consiliului de Administratie;
Incepand cu data de 01.01.2020 d-ul Catana Alin Cornel indeplineste si functia
de Director General, in baza Hotararii Consiliului de Administratie.
1.Situatia economico- financiara

1. Active imobilizate(total)
- necorporale
- corporale
- financiare
2. Active circulante (total)
- stocuri
- creante
- disponibilitati banesti
- investitii pe termen scurt
Total Active(1+2)
Datorii pe termen scurt
Datorii pe termen lung
TOTAL ACTIVE – DATORII
Proviz. Riscuri cheltuieli
Venituri in avans
Capital social
Rezerve din reevaluare
Rezerve
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30.06.2021
12.248.347
0
11.848.347
400.000
1.680.888
530.478
439.080
89.634
621.696
13.929.235
320.462
36.746
13.608.773
0
0
5.945.907
10.973.166
91.091
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30.06.2022
12.747.631
0
12.747.631
0
1.893.021
476.058
922.077
10.686
484.200
14.640.652
183.267
295.570
14.457.385
0
0
5.945.907
10.973.166
91.091
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Rezult exercitiu financiar
-18.375
301.069
Capitaluri proprii
13.572.027
14.161.815
Analizand elementele bilantului contabil comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut
se constata urmatoarele:
- la 30.06.2022 societatea are in patrimoniu imobilizari corporale in valoare de
12.747.631.
- stocurile la 30.06.2022 sunt in valoare de 476.058 lei reprezentand 3,25 % din total
active ,iar la 30.06.2021 erau in valoare de 530.478 lei.
- creantele la 30.06.2022 sunt in valoare de 922.077 lei in crestere 110.00 % fata de
perioada similara a anului trecut.
-casa si conturile curente la banci in lei la 30.06.2022 sunt in valoare de 10.686 lei iar la
30.06.2021 erau de 89.634 lei .
Situatia profiturilor reinvestite : nu este cazul .
Situatia Contului de profit si pierdere:
30.06.2021
471.594
471.594
522.944
-51.350
45.741
7.465
38.276
517.335
530.409
-13.074
5.301
-18.375

Cifra de afaceri
Venituri din exploatare
Cheltuieli de exploatare
Rezultatul din exploatare
Venituri financiare
Cheltuieli financiare
Rezultat financiar
Venituri totale
Cheltuieli totale
Rezultatul brut
Impozit pe venit
Rezultatul net

30.06.2022
436.262
436.262
540.430
-69.968
826.435
442.422
384.013
1.296.897
982.852
314.045
12.976
301.069

Veniturile din exploatare in valoare de 436.262 lei au scazut cu 8.09% fata de
perioada similara a anului trecut.
Activitatea de exploatare s-a incheiat cu o pierdere de 69.968 lei fata de 51.350
lei la 30.06.2020. Rezultatul din exploatare este infuentat in mare masura de
inregistrarea cheltuielilor cu taxele si impozitele locale aferente anului 2022 care au fost
achitate pana in data de 31.03.2022.
Rezultatul financiar la 30.06.2022 inregistreaza un profit de 384.013 RON.
Societatea nu a inregistrat venituri extraordinare si cheltuieli extraordinare in
perioada ianuarie – iunie 2020.
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Numarul de angajati a ramas constant fata de aceeasi perioada a anului trecut.
2.1 Lichiditatea societatii comerciale
Indicatori de lichiditate :
-indicatorul lichiditatii curente 10.32.

Principalii factori care ar putea afecta lichiditatea societatii sunt blocajul finaciar , lipsa
de comenzi,neincasarea la timp a creantelor.

2.2 Cheltuieli de capital
Imobilizarile financiare au scazut datorita vanzarii actiunilor pe termen lung detinute
de societate;
3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale
3.1 Cazuri de nerespectare a obligatiilor financiare
Nu s-au inregistrat cazuri de nerespectare a obligatiilor financiare in decursul primului
semetru al anului 2022.
3.2.Drepturile detinatorilor de valori mobiliare
Structura actionariatului la 30.06.2022 este urmatoarea:
Acţionar
GOLOVATII MIHAELA
CHELU CATALIN-CONSTANTIN
alti actionari
BIDELCRAM INVESTMENT S.A.
Total

Număr Acţiuni
2.887.967
1.330.904
1.027.667
699.369
5.945.907

Procent (%)
48,5707 %
22,3835 %
17,2836 %
11,7622 %
100,0000

4. Tranzactii semnificative
- nu este cazul
Nota : Raportarea contabila semetriala nu a fost auditata .
Anexam prezentului raport Raportarea contabila semetriala la 30.06.2022.

Presedinte al Consiliului de Administratie
Catana Alin Cornel
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5.945.907

Adresa

Suma de control

Raportare contabilă la data de 30.06.2022 întocmită de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind
situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu
modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.1669/ 2022 şi care în exerciţiul financiar precedent au
înregistrat o cifră de afaceri mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro.
F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

F10 - pag. 1
SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII
- lei -

F10 - pag. 2

5. Alte elemente de capitaluri proprii

F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

- lei -

F20 - pag. 2

F20 - pag. 3

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1
- lei -

F30 - pag. 2
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri

F30 - pag. 3

F30 - pag. 4

(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)

****)

- conturi curente în
ente

F30 - pag.5

F30 - pag.6

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

F30 - pag 7

F30 - pag. 7

- dividendele interimare repartizate 8)

F30 - pag.8

Conturi entitati mari, mijlocii si 1011 SC(+)F10S.R31
mici
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Declaratie

Subsemnatul Catana Alin Cornel in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie
si Director General la SPIT BUCOVINA SA cu sediul in Suceava Calea Unirii nr 25bis, declar ca
dupa cunostintele mele situatia financiar-contabila semestriala pentru anul 2022 este
intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile, ofera o imagine corecta si
conforma cu realitatea activelor, obligatiilor financiare, contului de profit si pierdere ale
societatii.

Presedinte CA
Catana Alin Cornel
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