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RAPORT ANUAL 

                        

Raport anual conform Regulament ASF nr.5/2018 

Pentru exercitiul financiar: 2019 

Data raportului: 23.04.2020 

Denumirea societăţii comerciale: S.C. AMYLON S.A. 

Sediul social: SIBIU, sos. Alba Iulia nr. 70, jud. Sibiu 

     Numărul de telefon/fax: 0269/217722;0269/216044 

Codul unic de înregistrare la Registrul Comerţului:787672 

Număr de ordine în Registrul Comerţului: J32/110/1991 

Piaţa pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori 

Bucureşti, Segment ATS, Categorie AeRO 
Capital social subscris şi vărsat : 2.274.518,30 lei. 

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea 

comercială:acţiuni nominative emise în formă dematerializată cu valoare nominală de 

0,1lei.  

                                

 1. Analiza activităţii societăţii comerciale 

 1.1.a) Descrierea activitaţii de baza a societaţii comerciale; 
 Activitatea de bază a SC Amylon SA o reprezintă fabricarea dulciurilor sub brand-ul 

FELEACUL: rahat, halva, caramelaj, jeleu, cereale expandate-Pufarin si incepand cu 2015 

produse fainoase din gama Boromir( turta dulce, biscuiti, grisine, crochete). 

 Activitatea de fabricare a glucozei are tradiţie, fiind desfaşurată neîntrerupt in ultimii 
99 de ani, indiferent de forma de organizare a entitaţii economice, de forma de proprietate 
sau de regimurile care au guvernat ţara in aceasta perioadă. 
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         In perioada raportata, s-a realizat o cifra de afaceri de 85.343.487 lei constituita din: 
 

- Cifra de afaceri din producția vânduta, in suma de 62.619.856 lei, prin livrarea către 
clienți a produselor societății: 

                                                                                                                                lei 
NR. CRT GRUPA AN 2018 AN 2019    + / - 

1 ALTE PRODUSE ROMMAC           1,424,012  1,707,603             120% 

2 BISCUITI           5,540,343  5,330,885        96% 

3 GRISINE SI CROCHETE           3,270,135  3,791,369  116% 

4 CARAMELAJ           1,091,441  1,491,930         137% 

5 EXPANDATE           3,057,875  3,829,711 125% 

6 EXTRUDATE           7,853,122  16,350,200             208% 

7 GLUCOZA           1,644,445  1,779,604         108% 

8 HALVA           8,152,015  7,710,130 94% 

9 PASTE              367,449  312,208      85% 

10 PESMET           1,069,472  1,052,891         98% 

11 RAHAT           6,479,492  5,590,459 86% 

12 TURTA DULCE         10,553,213 13,672,866        130% 

 TOTAL       50,503,014  62,619,856    124% 

 
- Cifra de afaceri din livrarea mărfurilor, in suma de  22.723.631 lei, prin livrarea către 

clienți:  

lei 
NR. CRT GRUPA AN 2018 AN 2019    + / - 

1 PRODUSE BOROMIR 2,406,754  1,869,315 78% 

2 PRODUSE MORARIT 13,634,732  15,951,733 117% 

3 GLUCOZA LICHIDA SI ALTELE 6,331,298 4,780,940 76% 

4 SERVICII 22,758  121,642 534% 

 TOTAL 22,395,542  22,723,631 101% 

 

Alte venituri din exploatare, care nu se includ in cifra de afaceri sunt in suma de 
822.136 lei. 
 

  b) Precizarea datei de infiinţare a societaţii comerciale; 
 S.C. Amylon S.A. s-a infiintat la data de 06.02.1991 în baza Legii 15/1990 şi a Legii 
31/1990 şi a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul J32/110/1991 la 

data de 6 februarie 1991. 
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 c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizari semnificative a societaţii 
comerciale, ale filialelor sale sau ale societaţilor controlate, in timpul 
exerciţiului financiar; 
 Nu este cazul in exercitiul financiar al anului 2019. 

 d) Descrierea achiziţiilor şi/sau înstrăinarilor de active; 
 Investitiile in anul 2019, au fost generate de strategia de dezvoltare a societatii. 

   Prezentam mai jos investitiile realizate in anul 2019 pe categorii de imobilizari, si care au 
fost cuprinse in planul de investitii aprobat de AGA: 

 
Terenuri, construcții:           

                                                                          lei 
Denumire Activ Realizat 2019 

Majorări clădiri  102.808 
TOTAL 102.808 

 

 

       Instalații tehnice si mijloace de transport:             

                                              lei 
Denumire Activ Realizat 2019 

Mixer TEKNO 90.948 
Majorare linie biscuiți 95.788 
Majorare linie batoane 84.603 
Echipamente marcare data 18.678 
Majorare halvitier 75.121 
Instalatie dozare amidon 70.508 
Instalatie dozare zahar  51.171 
Moara pesmet  34.343 
Mașini termoinfoliat (3 buc) 43.313 
Aplicator etichete automat 32.002 
Echipamente 84.376 
Transpalet electric 25.711 
Mijloace transport 304.041 
Masina taiat rahat 36.347 
Calculatoare+ licente 10.169 
TOTAL 1.057.119 
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            Investiții in curs aflate in sold la 31.12.2019   

                                                                                   lei                                                            

Nr 
crt 

Obiectiv  investițional 
 

31.12.2019 

1 CLADIRE GLUCOZA SOLIDA 1.034.795 
2 CLADIRE TABLETE SI RAHAT 413.514 
3 UTILAJE CIOCOLATERI 56.000 
4 UTILAJE HALVA SIBIU 99.194 
5 UTILAJE EXPANDATE 394.746 
6 LINIE PASTE LUNGI 120.700 
7 UTILAJE BISCUITI 49.545 
8 LINIE GRISINE/ CROCHETE 33.502 

 TOTAL General: 2.201.996 

 

 

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activităţii societaţii. 
 1.1.1. Elemente de evaluare generală: 

a) Profit;  

 Raportat la exerciţiul financiar 2019, contul de profit şi pierderi al SC Amylon SA se 

prezintă astfel: 
-venituri totale              86.284.128 lei 

-cheltuieli totale            82.226.104 lei 

- profit                           4.058.024 lei 

-impozitul pe profit            570.519 lei 

-profit net                      3.487.505 lei 

 

b) cifra de afaceri 

In anul 2019, cifra de afaceri realizată a fost 85.343.487 lei, respectiv 17.856.901 

euro. 

Veniturile din exploatare în exerciţiul financiar 2019 se prezintă după cum urmează: 
- venituri din vanzari produse finite            78.339.131 lei 

- venituri din vânzarea mărfurilor               24.498.548 lei 
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- reduceri comeriale acordate                   -17.494.192 lei 

- venituri aferente costului de productie            32.871 lei 

- alte venituri din exploatare                          822.136 lei  

Total venituri din exploatare          86.198.494 lei 

            

 Cifra de afaceri 
Viteza de rotaţie a activelor imobilizate = --------------------------- = 
         Active imobilizate 
 
             85.343.487 
       =---------------------- = 1,85 
              46.025.406 
 

 

 

         Cifra de afaceri 
Viteza de rotatie a activelor totale        = ------------------------- = 
          Active totale 
 
             85.343.487 
       = ---------------------- = 1,10 
             77.669.178 
 

c) export; 

In anul 2019 exporturile au fost in valoare de 5.816.746 lei, din care: 

- Cifra de afaceri la nivel comunitar        4.910.219 lei 

- Cifra de afaceri la nivel mondial              906.527 lei 

 d) costuri; 

Totalul costurilor de productie (exclusiv costul marfurilor) la 31.12.2019 a fost de  

61.702.387 lei, distribuite dupa cum urmeaza:   

 Categorie de cheltuieli Valoare (lei) 

Cheltuieli cu materii prime si materiale 25.419.812 

Alte cheltuieli materiale 1.562.260 

Cheltuieli cu energie si apa 3.381.606 

Cheltuieli cu personalul 17.224.852 
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Amortizari  3.059.651 

Alte cheltuieli de exploatare 11.054.206 

 

e) Cota din piaţă deţinuta; 

Potrivit estimărilor noastre ponderea din piaţa, deţinuta de S.C. Amylon S.A este 
de: 
                          

Produs Cota de piata 
(%) 

Glucoză tablete 100 
Glucoza solida 100 
Dulciuri – gama Feleacul 3.2 

 

    f) lichiditate (disponibil în cont, etc). 

    La data de 31.12.2019 societatea deţinea sub formă de lichidităţi suma de 1.484.131 

lei,  în conturile curente ale societatii şi numerar în casă. 

     

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societăţii comerciale 

 Descrierea principalelor produse realizate şi/sau servicii prestate cu 
precizarea: 
a) principalelor pieţe de desfacere pentru fiecare produs şi metodele de 

distribuţie; 
 

- retea de distributie traditionala : peste 50 de distribuitori la nivel national 

- retea de distributie IKA: Carrefour, Supeco, Kaufland, Auchan, Peny Market, Profi, 

Metro, Selgros, Mega Image, Lidl 

- export : Italia, Spania, Grecia, Bulgaria, Germania, Anglia, SUA, Canada 

- industrial: vanzare directa catre producatori, procesatori  

             
b) produsele noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum 

substanţial de active în viitorul exerciţiu financiar precum şi stadiul de 
dezvoltare al acestor produse. 
 

- Rahat 300g aroma fructe 
- Halva 300g incluziuni 
- Halva baton 
- Turta dulce cu nuca 
- Ciocolata de casa 
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c) ponderea fiecarei categorii de produse sau servicii în veniturile şi în 
totalul cifrei de afaceri ale societaţii comerciale pentru ultimii doi ani; 
 

Ponderea categoriilor de produse în cifra de afaceri se prezintă după cum urmează: 
- Venituri din productia vanduta, in suma de 50.503.015 lei, prin livrarea catre 

clienti a produselor societatii: 
 

Nr crt. Explicatii An 2018 An 2019 

1 TURTA DULCE 10.553.214 1,707,603           
2 BISCUITI 5.540.343 5,330,885        
3 GRISINE SI CROCHETE 3.270.135 3,791,369  
4 CARAMELAJ 1.091.441 1,491,930         
5 EXPANDATE 3.057.875 3,829,711 
6 EXTRUDATE 7.853.122 16,350,200        
7 GLUCOZA 1.644.445 1,779,604         
8 HALVA 8.152.015 7,710,130 
9 PASTE 367.449 312,208          
10 PESMET 1.069.472 1,052,891         
11 RAHAT 6.479.492 5,590,459 
12 ALTE PRODUSE ROMMAC 1.424.012 13,672,866        

 TOTAL 50.503.015 62,619,856    

 
 
- Venituri din livrarea marfurilor, in suma de 24.498.548 lei, prin livrarea catre 

clienti:  
                                                                                                  lei 

Nr crt. Explicatii An 2018 An 2019 

1. Produse de morarit 13.634.732 15.951.733 
2. Glucoza lichida şi derivate 6.331.298 4.780.940 
3. Produse marca Boromir 2.406.754 1.869.315 

4 Servicii 22.758 121,642 

 TOTAL 22.395.542 22,723,631 

 
1.1.3. Evaluarea activităţii de aprovizionare tehnico-materială (surse 

indigene, surse import) 

 In desfasurarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala, societatea si-a 
mentinut relatiile cu principalii furnizori de materii prime şi materiale, şi anume: 
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 FURNIZORI INTERNI: 
     - SC TEREOS ROMANIA SA      zahar   
     - SC BG PRODBANAT SRL        floarea soarelui 
     - SC KALLAS PAPADOPOULUS  ulei de palmier 
     - SC ROTAPRINT SRL              ambalaje 
   

   Specificăm că, preţurile materiilor prime, materialelor şi mărfurilor se stabilesc prin 
contracte si acte aditionale urmărindu-se rentabilitatea activitatii.  

 Dimensiunile stocurilor de materii prime, materiale, şi mărfuri se incadrează in 
politica de stoc a societătii in strictă corelatie cu programul de productie şi cel de 
distribuţie.  

  Duratele medii de staţionare a stocurilor intr-un an au fost delimitate la: 
- 90 de zile pentru materii prime si materiale consumabile; 
- 360 de zile pentru obiecte de inventar; 
- 30 de zile pentru mărfuri. 

 

 

     1.1.4. Evaluarea activităţii de vânzare 

           a)  Descrierea evoluţiei vânzărilor secvenţial pe piaţa internă şi/sau 
externă şi a perspectivelor vânzărilor pe termen mediu şi lung; 

Societatea noastra are o relaţie îndelungată cu clienţii ceea ce conduce la 
echilibrarea volumului vânzarilor dar este influentata de riscuri aferente activităţii de 

desfacere. 

     b) Descrierea situaţiei concurenţiale în domeniul de activitate al societăţii 
comerciale, a ponderii pe piaţă a produselor sau serviciilor societăţii comerciale 

şi a principalilor competitori; 

 In cazul productiei de dulciuri, principali concurenti interni sunt: 
 

- SC SAFF TRADING  SRL 
- SC TECSA ROMANIA SRL 
- SC BON SWEET BON SRL 
- SC DOMA PUFIDOM SRL 
- SC CHITULESCU PROD SRL 
- SC AGRANA ROMANIA SA 
- SC PANEUROGAL SRL 

 

         c) Descrierea oricărei dependenţe semnificative a societăţii comerciale 
faţă de un singur client sau faţă de un grup de clienţi a cărui pierdere ar avea un 
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impact negativ asupra veniturilor societăţii. 
  În portofoliul de clienţi nu există nici un client sau grup de clienţi care, în situaţia 

renunţării la colaborarea cu societatea noastră, să afecteze în mod semnificativ activitatea 
societaţii noastre.  

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajaţii/personalul societăţii 
comerciale 

a) Precizarea numărului şi a nivelului de pregătire a angajaţilor societăţii 
comerciale precum şi a gradului de sindicalizare a forţei de muncă; 

TOTAL SALARIAŢI = 353 

-  Calificati = 256 

 

Pregatire Total 

Curs de calificare 10 

Şc. profesională 111 

Studii medii 73 

Şc.de maiştrii şi Şc.tehnică 4 

Studii superioare 58 

 

    -  Necalificaţi = 97 

 

b) Descrierea raporturilor dintre manager şi angajaţi precum şi a oricăror 
elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi. 
 Raporturile dintre manager şi angajaţii societăţii s-au desfăşurat pe baza respectului 

reciproc şi a strânsei colaborări atât pe plan profesional cât şi social. 
 Relaţiile de muncă sunt guvernate de Codul Muncii, Contractul colectiv de muncă şi 
politicile, strategiile şi regulile stabilite în Regulamentul intern, parte integrantă a 
contractului colectiv de muncă. 
     1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activităţii de bază a 
emitentului asupra mediului înconjurător 

 Descrierea sintetică a impactului activităţilor de bază ale emitentului asupra mediului 

înconjurător precum şi a oricăror litigii existente sau preconizate cu privire la încălcarea 
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legislaţiei privind protecţia mediului înconjurător. 

    In conformitate cu prevederile legii Protectiei Mediului nr.137/1995, republicată , cu 

modificăile si completările ulterioare, societatea isi desfăşoară acivitatea de producţie a 
glucozei conform autorizatiei de mediu nr SB. 89 din 29.11.2018. Toate obligaţiile la fondul 
de mediu au fost respectate. 

        Verificarea conformarii cu prevederile autorizaţiei în cauză revin Gărzii de Mediu si 
Agentiei Judeţene de Protecţie a Mediului Sibiu . 
       Societatea noastra este autorizata de catre Sistemul de Gospodarire a Apelor Sibiu 

pentru deservirea instalatiilor de apa provenite de la cele 2 puturi subterane. In vederea 

includerii si proiectului de halva, este in curs de  realizare documentatia modificatoare in 

vederea prelungirii autorizatiei. 

Nu există litigii cu privire la încălcarea legislaţiei privind protecţia mediului înconjurător. 
 

    1.1.7. Evaluarea activităţii de cercetare şi dezvoltare 

 În conformitate cu obiectivele stabilite pe anul 2019 activitatea de cercetare-
dezvoltare desfăşurată s-a axat pe obtinerea de produse noi pentru diversificare gamei 
sortimentale şi anume: 
 
       -    diversificarea sortimentatiei la produsele grisine, turta dulce  
       -    relansarea producției de dropsuri și jeleuri (sortiment fara zahar) 

- tablete cu diferite arome 
- tablete a căror reţetă să influenţeze textura 
- noi sortimente de cereale expandate 

 

1.1.8. Evaluarea activităţii societăţii comerciale privind managementul 
riscului 

 Realizarea activităţii societăţii în condiţii de eficienţă constituie o componentă 
primordială a programului de activitaţi a societăţii. 
Eforturile depuse de conducerea societăţii în anul 2018 în vederea diminuării expunerii 
societăţii faţă de riscul de preţ, de credit, de lichiditate a cash-flow sunt reflectate de 

evoluţia indicatorilor economico-financiar şi anume: 
 
        Active curente        31.643.772 

Lichiditatea curentă = -------------------- = -------------------- = 0,83 

                Datorii curente        37.960.812 
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               Active curente – Stocuri       31.643.772-6.991.734 

Lichiditate imediată = ------------------------------- = --------------------------- = 0,65 

     Datorii curente                 37.960.812 

 

 

                           Cifra de afaceri     85.343.487 

Viteza de rotatie a activelor imobilizate = --------------------  = -------------  = 1,85 

                         Active imobilizate       46.025.406 

     

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societăţii comerciale 

a) Prezentarea şi analizarea tendinţelor, elementelor, evenimentelor sau 
factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societăţii 
comerciale comparativ cu aceeaşi perioadă a anului anterior. 

 Nu există elemente care ar putea afecta lichiditatea societaţii comerciale 
comparative cu aceeaşi perioadă a anului anterior. 
         b) Prezentarea şi analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau 

anticipate asupra situaţiei financiare a societăţii comerciale comparativ cu 

aceeaşi perioadă a anului trecut 
 Cheltuielile de capital ale societăţii au o evoluţie constantă neexistând diferenţe care 
să afecteze în mod negativ societatea. 

 c)Prezentarea şi analizarea evenimentelor, tranzacţiilor schimbărilor 
economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. 

Nu este cazul. 

 

2. Activele corporale ale societăţii comerciale  
 

          2.1. Precizarea amplasării şi a caracteristicilor principalelor capacităţi de 
producţie în proprietatea societăţii comerciale. 
 Sediul societăţii şi principalele capacităţi de producţie ale acesteia sunt situate pe 
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platforma industrială din nord-vestul municipiului Sibiu, cu acces direct la şoseaua 

naţională DN 1 (E 68), cu acces direct la calea ferată (prin CFU proprie), rampe de 

încarcare-descărcare (la nivelul platformelor autoutilitarelor de transport marfă). 
 2.2. Descrierea şi analizarea gradului de uzură al proprietăţilor societăţii 
comerciale. 

 Starea tehnică a proprietăţilor şi a capacităţilor de producţie este una bună şi foarte 
bună. 

2.3. Precizarea potenţialelor probleme legate de dreptul de proprietate 
asupra activelor corporale ale societăţii comerciale. 

 Nu există probleme  legate de dreptul de proprietate asupra activelor coporale ale 

societăţii.  
 

 3. Piaţa valorilor mobiliare emise de societatea comercială 

3.1. Precizarea pieţelor din România şi din alte ţări pe care se negociază 
valorile mobiliare emise de societatea comercială. 

 Prin decizia BVB nr 808/21.07.2015, s-a aprobat admiterea la tranzactionare a 
actiunilor emise de societatea SC AMYLON SA in cadrul sistemului alternativ de 
tranzactionare administrat de BVB, Sectiunea Instrumente financiare listate pe ATS, 
Sectorul Titluri de Capital, Categoria Actiuni. 

 

3.2. Descrierea politicii societăţii comerciale cu privire la dividende. 
Precizarea dividendelor cuvenite/plătite/acumulate în ultimii 3 ani şi, dacă este 
cazul, a motivelor pentru eventuala micşorare a dividendelor pe parcursul 

ultimilor 3 ani. 

 Nu este cazul. 

3.3. Descrierea oricăror activităţi ale societăţii comerciale de achiziţionare 
a propriilor acţiuni.  

          Nu este cazul. 
 

3.4. În cazul în care societatea comercială are filiale, precizarea numărului 
şi a valorii nominale a acţiunilor emise de societatea mamă deţinute de 

filiale.  
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Nu este cazul. 

          3.5. În cazul în care societatea comercială a emis obligaţiuni şi/sau alte 
titluri de creanţă, prezentarea modului în care societatea comercială îşi achită 
obligaţiile faţă de deţinătorii de astfel de valori mobiliare, 

Nu este cazul. 

  

4. Conducerea societăţii comerciale 

4.1. Prezentarea listei administratorilor societăţii comerciale şi a 
următoarelor informaţii pentru fiecare administrator: 

 a) CV (nume, prenume, vârsta, calificare, experienţa profesională, funcţia 

şi vechimea în funcţie); 
 Consiliul de administraţie al societăţii este format din: 
      ec. Tudor Constantin - presedinte 
      ing. Ureche Mihai - membru 
      ec. Mandrean Viorel – membru 
 

b) orice acord, înţelegere sau legătură de familie între administratorul 

respectiv şi o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită  
administrator; 

Nu există acorduri, înţelegeri sau legături de familie între administratori şi o altă 
persoană, datorită căreia persoanele în cauză au fost numite administratori; membri 

Consiliului de Administraţie au fost aleşi în funcţie , datorită competenţei şi experienţei 
profesionale. 

  c) participarea administratorului la capitalul societăţii comerciale; 
    Ec. Tudor Constantin - deţine 8.803 de actiuni, reprezentând 0,0387 %. 
          Ing. Ureche Mihai - deţine 4.803 de actiuni, reprezentând 0,0211 %. 
          Ec. Mandrean Viorel- deţine 4.803 de actiuni, reprezentând 0,0211 %. 

. 

          d) lista persoanelor afiliate societăţii comerciale: 

    - S.C Moara Cibin S.A; 
    - S.C Boromir Ind SRL Rm.Vâlcea;  
      

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societăţii 
comerciale. Pentru fiecare, prezentarea următoarelor informaţii: 
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Conducerea executivă a societăţii este formată din: 
Tudor Constantin             Director general 
Hajdu Nicoleta                 Director economic 

   Moldovan Marius             Director vânzări distribuție+export 
 Poplacean Ardeluta          Director resurse - umane 

 Popa Dan Virgil                Director comercial glucoză-derivate și logistică 
   Poparad Ovidiu         Director tehnic 

 

 

  4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. şi 4.2. precizarea 
eventualelor litigii sau proceduri administrative în care au fost implicate, în 

ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul emitentului, precum şi 
acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-şi îndeplini atribuţiile 
în cadrul emitentului. 

 Persoanele prezentate la 4.1 şi 4.2 nu au fost implicate în ultimii 5 ani în litigii sau 

proceduri administrative, referitoare la activitatea acestora în cadrul societaţii şi nici în ceea 
ce priveşte capacitatea de a-şi îndeplini atribuţiile în cadrul societăţii.  
 

 5. Situaţia financiar-contabilă 

 Prezentarea unei analize a situaţiei economico-financiare actuale 

comparativ cu ultimii 3 ani, cu referire cel puţin la: 
a)elemente de bilanţ: active care reprezintă cel puţin 10% din total 

active; numerar şi alte disponibilităţi lichide; profituri reinvestite; total active 

curente; total pasive curente;  

Elemente de bilanţ 2017 2018 2019 

Active imobilizate  29.632.201 47.829.957 46.025.406 

Active circulante 24.546.705 29.834.412 31.643.772 

Numerar si alte disponibilitati 

lichide 

1.799.039 1.126.373 1.484.131 

  

     b)contul de profit şi pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de 

costuri şi cheltuieli cu o pondere de cel puţin 20% în vânzările nete sau în 
veniturile brute; provizioanele de risc şi pentru diverse cheltuieli; referire la 
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orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimul an 

sau care urmează a se efectua în următorul an; dividendele declarate şi plătite; 
Elemente de bilant 2017 

- lei - 

2018 

- lei - 

2019 

- lei - 

Vanzari nete 58.972.782 72.898.556 85.343.487 

Venituri brute 61.015.175 75.292.477 86.284.128 

Cheltuieli cu materii prime şi 

materiale consumabile 

16.875.541 20.441.781 25.419.812 

Profit brut 4.722.351 5.104.127 4.058.024 

Profit net 4.145.287 4.382.725 3.487.505 

Pierdere - - - 

 

c)cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul 

activităţii de bază, investiţiilor şi activităţii financiare, nivelul numerarului la 

începutul şi la sfârşitul perioadei. 
Situatia fluxurilor de trezorerie se prezintă după cum urmează: 

Denumire indicator 2017 

- lei - 

2018 

- lei - 

2019 

- lei - 

Flux de numerar din activitaţile de exploatare 1.631.346 -5.899.731 5.875.290 

Flux de numerar din activitaţile de investiţii -972.105 -850.809 -2.794.709 

Flux de numerar din activitatea financiară 846.255 6.077.874 -3.635.146 

Flux de numerar net 1.284.055 -672.666 357.758 

Disponibilitaţi baneşti la începutul perioadei 514.984 1.799.039 1.126.373 

Disponibilitaţi baneşti la sfârşitul perioadei 1.799.039 1.126.373 1.484.131 

   

 

       Director general,              Director economic, 

     Ec. Tudor Constantin               Ec. Hajdu Nicoleta 



SC AMYLON SA 

ŞOS.ALBA IULIA, NR.70 

SIBIU 

TEL.0269/217722, FAX 0269/216044    

RO787672 
 

 

 

Anexa la raportul Consiliului de Administratie, conform reglementarilor 

Codului de Guvernanta Corporativa AeRO 

 

 

 

 

 

 

Declaratie privind Guvernanta Corporativa 

 

 

 

Contine autoevaluarea gradului de respectare a ,,prevederilor de indeplinit” 

precizate in documentul ,,Principii de Guvernanta Corporativa pentru AeRO – 

piata de actiuni a BVB” intrat in vigoare la data de 04.01.2016, precum si a 

masurilor adoptate sau care urmeaza a fi adoptate in scopul de a se ajunge la 

indeplinirea tuturor acestora. 

 

 

Preambul 

 

Principiile de Guvernanta Corporativa ale Bursei de Valori Bucuresti aplicate de 

SC Amylon SA Sibiu au scopul de a creste nivelul de transparenta si incredere 

pentru actionarii prezenti si viitori ai Societatii si de a crea o legatura mai stransa 

cu actionarii si o deschidere mai mare catre toti investitorii potentiali. 

 

O buna guvernanta corporative este un instrument puternic de crestere a 

competitivitatii afacerilor, iar SC Amylon SA Sibiu urmareste indeplinirea tuturor 

acestor recomandari, contribuind la cresterea eficientei activitatii, pentru succesul 

pe termen lung al Societatii. 

 

Orice schimbare semnificativa fata de aceasta Declaratie anuala privind 

Guvernanta Corporativa va fi prezentata intr-un raport curent. 
 



 

 

Tabel privind Conformitatea cu Principiile de Guvernanta Corporativa: 

 

Prevederile Codului Respecta Nu 

Respecta 

Sau 

Respecta 

partial 

Motivul neconformitatii 

1 2 3 4 

A.1  Societatea trebuie sa detine un 

regulament intern al Consiliului care 

sa include termeni de referinta cu 

privire la Consiliu si la functiile de 

conducere cheie ale societatii. 

Administrarea conflictului de interese 

la nivelul Consiliului trebuie de 

asemenea. sa fie tratat in regulamentul 

Consiliului. 

 NU Se va intocmi un 

regulament intern al 

Consiliului de Administratie 

care sa intre in vigoare in 

2020 

A.2 Orice alte angajamente profesionale 

ale membrilor Consiliului. inclusiv 

pozitia de membru executiv sau 

neexecutiv al Consiliului in alte 

societati (excluzand filiale ale 

societatii) si institutii non-profit. vor fi 

aduse la cunostinta Consiliului inainte 

de numire si pe perioada mandatului. 

DA   

A.3 Fiecare membru al Consiliului va 

informa Consiliul cu privire la once 

legatura cu un actionar care detine 

direct sau indirect actiuni reprezentand 

nu mai putin de 5% din numarul total 

de drepturi de vot. Aceasta obligatie 

are in vedere orice fel de legatura care 

poate afecta pozitia membrului 

respectiv pe aspecte ce tin de decizii 

ale Consiliului. 

 

DA 

  

A.4 Raportul anual trebuie sa informeze 

daca a avut loc o evaluare a 

Consiliului. sub conducerea 

presedintelui. Trebuie sa contina. de 

asemenea. numarul de sedinte ale 

Consiliului. 

 NU Se ia in considerare 

efectuatea unei evaluari a 

Consiliului de Administratie 

in cursul anului 2020. 



A.5 Procedura privind cooperarea cu 

Consultantul Autorizat pentru 

perioada in care aceasta cooperare este 

impusa de Bursa de Valori Bucuresti 

va contine cel putin urmatoare le : 

DA   

A.5.1 Persoana de legatura cu 

Consultantul Autorizat; 

DA   

A.5.2 Frecventa intalnirilor cu 

Consultantul Autorizat, 

care va fi cel putin o 

data pe luna si ori de 

cate ori evenimente sau 

informatii noi implica 

transmiterea de rapoarte 

curente sau periodice, 

astfel inca Consultantul 

Autorizat sa poata fi 

consultat; 

DA   

A.5.3 Obligatia de a furniza 

Consultantului 

Autorizat toate 

informatiile relevante si 

once informatie pe care 

in mod rezonabll o 

solicita Consultantul 

Autorizat sau este 

necesara Consultantului 

Autorizat pentru 

indeplinirea 

responsabilitatilor ce-I 

revin; 

DA   

A.5.4 Obligatia de a informa 

Bursa de Valori 

Bucuresti cu privire la 

orice disfunctionalitate 

aparuta in cadrul 

cooperarii cu 

Consultantul Autorizat 

sau schimbarea 

Consultantului 

Autorizat. 

DA   



B.1 Consiliul va adopta o politica astfel 

incat once tranzactie a societatii cu o 

filiala reprezentand 5% sau mai mult 

din activele nete ale societatii, 

conform celei mai recente 

raportari financiare, sa fie aprobata de 

Consiliu. 

DA   

B.2 Auditul intern trebuie sa fie realizat de 

catre o structura organizatorica 

separata (departamentul de audit 

intern) din cadrul societatii sau prin 

serviciile unei terte parti 

independente, care va raporta 

Consiliului, iar, in cadrul societatii. ii 

va raporta direct Directorului General. 

DA   

C.1 Societatea va publica in raportul anual 

o sectiune care va include veniturile 

totale ale membrilor Consiliului si ale 

directorului general aferente anului 

financiar respectiv si 

valoarea totala a tuturor bonusurilor 

sau a oricaror compensatii variablle si, 

de asemenea, ipotezele cheie si 

principiile pentru calcularea 

veniturilor mentionate mai sus. 

 

 NU Se va avea in vedere 

conformarea 

D.1 Suplimentar fata de informatiile 

prevazute in prevederile legale. pagina 

de internet a societatii va contine o 

sectiune dedicata Relatiei cu 

Investitorii. atat in limba romana cat si 

in limba engleza. cu toate informatiile 

relevante de interes pentru investitori, 

incluzand : 

DA  Doar in limba romana. 

D.1.1 Principalele 

regulamente ale 

societatii, in particular 

actul constitutiv si 

regulamentele interne 

ale organelor statutare 

 NU Se va avea in vedere 

conformarea 

D.1.2 CV-urile membrilor DA   



organelor statutare 

D.1.3 Rapoartele curente si 

rapoartele periodice 

DA   

D.1.4 Informatii cu privire la 

adunarile generale ale 

actionarilor: ordinea de 

zi si materialele 

aferente; hotararile 

adunarilor generale 

DA   

D.1.5 Informatii cu privire la 

evenimente corporative 

precum plata 

dividendelor sau alte 

evenimente care au ca 

rezultat obtinerea sau 

limitari cu privire la 

drepturile unui actionar, 

incluzand termenele 

limita si principiile unor 

astfel de operatiuni  

DA   

D.1.6 Alte informatii de 

natura extraordinara 

care ar trebui facute 

publice: anularea/ 

modificarea/ initierea 

cooperarii cu un 

Consultant Autorizat; 

semnarea/reinnoirea/ 

terminarea unui acord 

cu un Market Maker 

DA   

D.1.7 Societatea trebuie sa 

aiba o functie de Relatii 

cu Investitorii si sa 

includa in sectiunea 

dedicata acestei functii. 

pe pagina de internet a 

societatii, numele si 

datele de contact ale 

unei persoane care are 

capacitatea de a furniza, 

la cerere, 

DA   



informatiile 

corespunzatoare  

D.2 O societate trebuie sa aiba adoptata o 

politica de dividend a societatii, ca un 

set de directii referitoare la 

repartizarea profitului net. pe care 

societatea declara ca o va respecta. 

Principiile politicii de dividend trebuie 

sa fie pu blicate pe pagina de internet 

a societatii . 

 NU Se va analiza in Consiliul 

de Administratie si va fi 

adoptata o politica de 

dividend a societatii. 

D.3 O societate trebuie sa aiba adoptata o 

politica cu privire la prognoze si daca 

acestea vor fi furnizate sau nu. 

Prognozele reprezinta concluziile 

cuantificate ale studiilor care vizeaza 

determinarea impactuluitotal al unei 

liste de factori referitori la o perioada 

viitoare (asa-numitele ipoteze). 

Politica trebuie sa prevada frecventa, 

perioada avuta in vedere si continutul 

prognozelor. Prognozele, daca sunt 

publicate, vor fi parte a rapoartelor 

anuale, semestriale sau trimestriale. 

Politica cu privire la prognoze trebuie 

sa fie publicata pe pagina de internet a 

societatii. 

 NU Se va avea in vedere 

conformarea. Consiliul de 

Administratie va analiza si 

vor fi adoptate masuri. 

D.4 O societate trebuie sa stabileasca data 

si locul unei adunari generale astfel 

incat sa permita participarea unui 

numar cat mai mare de actionari. 

DA   

D.5 Rapoartele financiare vor include 

informatii atat in romana cat si in 

engleza, cu privire la principalii 

factori care influenteaza schimbari la 

nivelul vanzarilor, profitului 

operational, profitului net sau once alt 

indicator financiar relevant. 

 NU Rapoartele financiare includ 

informatii  cu privire la 

principalii factori care 

influenteaza schimbari la 

nivelul vanzarilor, profitului 

operational, profitului net 

sau once alt indicator 

financiar relevant, in limba 

romana. Se vor lua măsuri 
de conformare până la 31 
decembrie 2020. 



 

PRESEDINTELE 

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, 

TUDOR CONSTANTIN 

D.6 Societatea va organiza cel putin o 

intalnire/ conferinta telefonica cu 

analisti si investitori, in fiecare an. 

Informatiile prezentate cu aceste 

ocazii vor fi publicate in 

sectiunea Relatii cu Investitorii de pe 

pagina de internet a societatii. la 

momentum respectivei intalniri/ 

conferinte telefonice. 

 NU Sunt in analiza Consiliului 

de Administratie si vor fi 

adoptate masuri. 











































































































SC AMYLON SA

RON

INDICATOR TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV AN 2020

CIFRA DE AFACERI 23,589,916              21,149,580               22,776,471          29,284,034                96,800,000           

COSTURI AFERENTE MARJA BRUTA 13,309,665              12,098,319               12,855,882          16,186,134                54,450,000           

MARJA DIN VANZARI 10,280,251              9,051,261                 9,920,589            13,097,900                42,350,000           

ALTE VENITURI 49,958                     44,790                      48,235                 62,017                       205,000                

VENITURI DIN DESPAGUBIRI 7,311                       6,555                        7,059                   9,076                         30,000                  

SALARII 4,722,101                4,290,504                 4,688,322            5,649,160                  19,350,087           

TRANSPORT 828,571                   742,857                    800,000               1,028,571                  3,399,999             

TRANSPORT PERSOANE 152,311                   136,555                    147,059               189,076                     625,001                

UTILITATI 891,932                   799,664                    861,176               1,107,227                  3,659,999             

REPARATII 73,109                     65,546                      70,588                 90,756                       299,999                

CHIRII 633,613                   568,067                    611,765               786,555                     2,600,000             

TAXE 65,798                     58,992                      63,529                 81,681                       270,000                

PIERDERI CREANTE 6,092                       5,462                        5,882                   7,563                         24,999                  

AMENZI,PENALITATI 12,185                     10,924                      11,765                 15,126                       50,000                  

ALTE CHELTUIELI 915,084                   820,420                    883,529               1,135,966                  3,754,999             

TOTAL CHELTUIELI 8,300,796                7,498,991                 8,143,615            10,091,681                34,035,083           

EBITDA 2,036,724                1,603,614                 1,832,268            3,077,311                  8,549,917             

EBITDA VANZARE ACTIVE 24,370                     21,849                      23,529                 30,252                       100,000                

EBITDA AJUSTAT 2,012,354                1,581,765                 1,808,739            3,047,059                  8,449,917             

AMORTIZARE 828,572                   742,857                    800,000               1,028,571                  3,400,000             

VENITURI SUBVENTII 119,053                   106,737                    114,948               147,790                     488,529                

EBIT 1,302,835                945,646                    1,123,687            2,166,278                  5,538,445             

CHELTUIELI CU DOBANZILE 121,847                   109,244                    117,647               151,262                     500,000                

VENITURI DIN DOBANZI 1,000                       1,000                        1,000                   1,000                         4,000                    

CHELTUIELI DIFERENTE DE CURS 25,588                     22,941                      24,706                 31,765                       105,000                

ALTE CHELTUIELI FINANCIARE -                           -                            -                       -                             -                        

PROFIT BRUT 1,156,400                814,461                    982,334               1,984,251                  4,937,445             

IMPOZIT PE PROFIT 185,600                   130,600                    156,875               317,500                     790,575                

PROFIT NET 970,800                   683,861                    825,459               1,666,751                  4,146,870             

Director general,

Tudor Constantin

BUGET 2020
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