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1. RAPORTUL 
Consiliului de Administrație conform prevederilor Regulamentului nr. 5/2018 privind 

emitenții și operațiuni de piață. 

 

Pentru Semestrul 1 2022 

Denumirea societății comerciale URC S.A. 

Sediul social Vașcău, str. Argeșului, nr. 15, jud. Bihor 

Numărul de telefon 0744 624 953 / 0744 28 44 57 

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului 2400615 

Număr de ordine în Registrul Comerțului J05/2804/1992 

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise BVB , ATS AeRO  

Capitalul social subscris și vărsat 163,530.00 lei 

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială URC S.A: 1.635.000 acțiuni 

nominative in valoare nominal de 0,10 lei pe acțiune. 

 

 

 

2
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Nr inreg.|intrare|iesire|  22/31.08.2022 

Data raportului 31.08.2022 
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1. Analiza activității societății comerciale 

1.1. a) Descrierea activității de bază a societății comerciale:  

Obiectul principal de activitate al societății este: fabricarea de confecții metalice si părți componente ale 

structurilor metalice, cod CAEN 2511; 

b) Precizarea datei de înființare a societății comerciale: 01.09.1992; 

c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale, ale filialelor sale 

sau ale societăților controlate, în timpul exercițiului financiar – nu este cazul; 

d) Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active – nu este cazul; 

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății: 

1.1.1. Elemente de evaluare generală: 

a) profit – 19432,00 lei  

b) cifra de afaceri - 222607,00 lei  

c) export – 0,00 lei 

d) cheltuieli totale  –   203184,00 lei  

e) venituri totale – 222616,00 lei 

f) lichiditate (disponibil în cont etc.) – 97161,00 lei 

g) datorii totale – 48503,00 lei 

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale 

- societatea își obține veniturile din servicii de închiriere.  

a) principalelor piețe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu și metodele de distribuție – piața 

interna (în speța piața locala din zona Vașcău) 

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse import) 

- materiile prime,  piese des schimb si consumabile se aprovizionează de pe piața internă.  
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1.1.4. Evaluarea activității de vânzare  
a) Descrierea evoluției vânzărilor secvențial pe piața internă și/sau externă și a perspectivelor vânzărilor pe 
termen mediu și lung; 

 

 

 

 

 

 

01.01.2021-30.06.2021 01.01.2022-30.06.2022

75.986,00 222.616,00

(perioada)

Total venituri

75.986,00 222.616,00

din exploatare 75.986,00 222.607,00

financiare 0,00 9,00

extraordinare 0,00 0,00

Total venituri 

din care

Venituri din exploatare 01.01.2021-30.06.2021 01.01.2022-30.06.2022

75.889,00 222.607,00

0,00 0,00

0,00 0,00

97,00 0,00alte venituri din exploatare

producția vândută

vânzarea mărfurilor

venituri din variația stocurilor

01.01.2021-30.06.2021 01.01.2022-30.06.2022

75.889,00 222.607,00

(perioada)

Total cifra afaceri
0

1

At

At
I At =
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01.01.2021-30.06.2021 01.01.2022-30.06.2022

18.285,00 200.958,00

(perioada)

Total cheltuieli

18.285,00 200.958,00

din exploatare 18.285,00 200.945,00

financiare 0,00 13,00

extraordinare 0,00 0,00

Total cheltuieli

din care
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b) Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al societății comerciale, a ponderii pe piață a 
produselor sau serviciilor societății comerciale și a principalilor competitori – datorită amplasamentului 
și specificului activității societatea nu are competitori locali. 

c) Descrierea oricărei dependențe semnificative a societății comerciale fată de un singur client sau fată de 
un grup de clienți a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor 

societății – societatea își realizează in cea mai mare parte veniturile din relațiile comerciale pe care 
le are cu partenerii Tavimet SRL, Construct Mod SRL, Drum Asfalt SRL, General Distribution Grup 
SRL. 

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajați/personalul societății comerciale 

a) Precizarea numărului și a nivelului de pregătire a angajaților societății comerciale precum și a gradului de 
sindicalizare a forței de muncă – societatea dispune de un salariat cu studii superioare 

b) Descrierea raporturilor dintre manager și angajați precum și a oricăror elemente conflictuale ce 
caracterizează aceste raporturi – nu este cazul 

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător 
Descrierea sintetică a impactului activităților de bază ale emitentului asupra mediului înconjurător precum 
și a oricăror litigii existente sau preconizate cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului 
înconjurător – nu este cazul  

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare – nu este cazul 

Precizarea cheltuielilor în exercițiul financiar precum și a celor ce se anticipează în exercițiul financiar 
următor pentru activitatea de cercetare dezvoltare – nu este cazul 

1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului 

a) Lichiditatea și solvabilitatea  

(perioada) 01.01.2021-30.06.2021 01.01.2022-30.06.2022

Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile 0,00 2.774,00

Alte cheltuieli materiale 0,00 0,00

Cheltuieli prestatii externe 16.507,00 90.108,00

Cheltuieli privind energia si apa 1.316,00 0,00

Cheltuieli privind marfurile 0,00 0,00

Cheltuieli cu personalul 0,00 103.865,00

Ajustări de valoare privind imob. corp. şi necorp.        428,00 4.147,00

Ajustări de valoare privind activele circulante        0,00 0,00

Cheltuieli cu alte taxe, impozite si varsaminte asimilate 0,00 0,00

Alte cheltuieli de exploatare  34,00 51,00

TOTAL CHELT EXPLOATARE 18.285,00 200.945,00
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b) patrimoniul net 

 

 

31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 30-Jun-22

Rata lichiditatii curente (capitalului circulant)

2,446 3,266 6,842 5,852

Rata lichiditatii rapide sau testul acid 

0,973 2,123 5,049 4,327

Rata capacitatii de plata sau cash ratio

0,187 0,646 2,433 2,003

31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 30-Jun-22

 Rata solvabilitatii patrimoniale

0,77 0,78 0,89 0,88

Rata solvabilitatii generale

4,378 4,536 9,068 8,239

31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 30-Jun-22

219.067,00 292.394,00 372.818,00 399.640,00

50.043,00 64.465,00 41.113,00 48.503,00

169024,0 227929,0 331705,0 351137,0
Indicatorul evolutiei patriomiului net 1,348500805 1,4553 1,058582

(denumire element/perioada)

Total active

Total datorii si venituri in avans

Patrimoniul net 
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c) riscul de faliment 

 

 

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale 

a) Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce 

afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului 

anterior. 

- imposibilitatea (atât datorita specificului activității cat si amplasamentului) reorientării spre alți 

parteneri sau spre alte activități. 

b) Prezentarea și analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației 

financiare a societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. 

31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 30-Jun-22

169024,0 227929,0 331705,0 351137,0Patrimoniu net = Capitaluri proprii

(denumire element/perioada)

31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 30-Jun-22

1,80 1,80 1,80 1,80

1,77 0,83 2,24 2,86

Modelul lui Altman

perioada

URC S.A.

Nivel minim recomandat
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- comparativ cu anul trecut societatea nu estimează modificări majore în ceea ce privește situația 

financiara sau  înregistrarea de venituri suplimentare. 

2. Activele corporale ale societății comerciale 

2.1. Precizarea amplasării și a caracteristicilor principalelor capacități de producție în proprietatea societății 

comerciale. – capacitățile de producție sunt amplasate in localitatea Vașcău, str. Agestului nr 13, 

județul Bihor. 

2.2. Descrierea și analizarea gradului de uzură al proprietăților societății comerciale. – utilajele au un nivel 

ridicat de uzură, in cea mai mare parte depășindu-se durata normală de funcționare. 

2.3. Precizarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale 

societății comerciale – nu este cazul 

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială 

3.1. Precizarea piețelor din România și din alte tari pe care se negociază valorile mobiliare emise de 

societatea comercială – Acțiunile societății se tranzacționează pe BVB , ATS AeRO 

3.2. Descrierea politicii societății comerciale cu privire la dividende. Precizarea dividendelor 

cuvenite/plătite/acumulate în ultimii 3 ani și, dacă este cazul, a motivelor pentru eventual micșorare a 

dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani – societatea nu a acordat dividende  

3.3. Descrierea oricăror activități ale societății comerciale de achiziționare a propriilor acțiuni – nu este 

cazul 

3.4. În cazul în care societatea comercială are filiale, precizarea numărului și a valorii nominale a acțiunilor 

emise de societatea mamă deținute de filiale. – nu este cazul  

3.5. În cazul în care societatea comercială a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță, prezentarea 

modului în care societatea comercială își achită obligațiile fată de deținătorii de astfel de valori mobiliare – 

nu este cazul  

4. Conducerea societății comerciale 

Administrarea societății este asigurata de un consiliu de administrație format din 3 (trei) membri, după cum 

urmează: Ec. Luput Iulian – președinte; Ec. Micle Traian – membru; Ec. Luput Ciprian – membru 
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5. Situaţia financiar-contabilă 
a) dinamica bilanțului contabil în ultimii ani: 

 

 

 

31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 30.06.2022

A.
imobilizari necorporale

imobilizari corporale 96.664 81.838 91.512 115.788
imobilizari financiare

96.664 81.838 91.512 115.788

B.

stocuri 73.710 73.710 73.710 73.960

creante 39.354 95.207 107.583 112.731
investitii pe termen scurt 

casa si conturi la banci 9.339 41.639 100.013 97.161

122.403 210.556 281.306 283.852

C. Cheltuieli in avans 0 0 0 0

219.067 292.394 372.818 399.640

Denumirea elementului de activ

TOTAL ACTIV 

Total 

Active circulante                 

Total 

Active imobilizate

(sold la)

31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 30-Jun-22

D. Datorii curente <  1 an 50.043 64.465 41.113 48.503

E. 72.360 146.091 240.193 235.349
F. 169.024 227.929 331.705 351.137

G. 0 0 0 0

H. Provizioane

I. Venituri in avans 0 0 0 0

J. Capital si rezerve

1.Capital, din care: 163.530 163.530 163.530 163.530
capital subscris vărsat 163.530 163.530 163.530 163.530

capital subscris nevărsat

patrimoniul regiei 

patrimoniul institutelor nat. de cer. dezv.

2. Prime de capital 

3. Rezerve din reevaluare 3.813 3.813 3.813 3.813

4. Rezerve 199.772 199.772 204.961 204.961

acţiuni proprii

sold C

sold D 192.176 198.091 139.186 35.410

sold C 58.905 103.776 19.432
sold D 5.915

Repartizarea profitului 5.189 5.189

169.024 227.929 331.705 351.137
Patrimoniul public/privat                                

169.024 227.929 331.705 351.137

219.067 292.394 372.818 399.640

(sold la)
Denumirea elemntului de pasiv 

sume de reluat într-o per. mai mare de un an

fondul comercial negativ 

câştiguri legate de inst. de capitaluri proprii 

pierderi legate de inst.de capitaluri proprii 

venituri înregistrate în avans  total, din care:    

total ative - datorii curente
act. circulante nete /dat.curente nete

5. Profitul sau pierderea reportata

       Capitaluri proprii - total

Datorii termen lung > 1 an 

sume de reluat într-o perioadă de până la un an

subvenţii pentru investiţii        

       Capitaluri - total

6. Profitul sau pierderea 

exercitiului financiar  

TOTAL PASIV
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b)dinamica rezultatului 

 

 

5. Alte mențiuni 
Raportarea contabila semestriala nu a fost auditată sau revizuită de auditorul financiar,  
 

6. Semnături 

 

 

 

 

 

 

 

2. Raportarea contabilă semestrială 
 

(perioada) 01.01.2021-30.06.2021 01.01.2022-30.06.2022

57701,0 21662,0

,0 (4,0)

57701,0 21658,0

,0 ,0

57701,0 21658,0

58129,0 25805,0

EBIT 57701,0 21658,0

55421,0 19432,0

Rezultatul brut 

EBITDA 

Rezultatul net 

Rezultatul exploatare

Rezultatul financiar 

Rezultatul curent 

Rezultatul extraordinar
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3. Declarația persoanelor responsabile 
 

DECLARATIE 

(în conformitate cu prevederile art.223, lit. (B) Capitolul III, Titlul V din Regulamentul ASF nr.5/2018) 

 

URC S.A.  

Sediul social Vașcău, str. Argeșului, nr. 15, jud. Bihor 

Numărul de telefon/fax 0744 28 44 57  

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului RO 2400615 

Activitatea preponderenta: 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale 
structurilor metalice 

Administratorii societății declarăm că:  

a) Raportarea contabilă semestrială la 30 iunie 2022 a fost întocmită în conformitate cu reglementările 

legale în vigoare; 

b) Raportarea contabilă oferă o imagine corecta si conforma cu realitatea obligațiilor, poziției 

financiare, contului de profit si pierdere; 

c) Raportul semestrial prezinta în mod corect informațiile despre URC S.A. conform 

Regulamentului ASF nr 5/2018 si a Legii 24/2017 

Pentru Consiliul de Administrație.  

LUPUȚ NICOLAE IULIAN 

 

 

 


