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Raport semestrial pentru semestrul I 2020 

 

Raport semestrial aferent semestrului I 2020, conform Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenţii 

şi operaţiunile cu valori mobiliare, Legii 24/2017 şi Codului BVB- SMT. 

 

Data raportului: 14.08.2020 

Denumirea unităţii emitente: Societatea ARO-PALACE SA 

Sediul social: Bd.Eroilor nr.27, cod poştal 500030, Braşov, jud. Braşov, România. 

Număr de telefon/fax: 0268-477664 / 0268-475250 

Cod unic de înregistrare fiscală: RO1102041 

Numărul de înregistrare la Registrul Comerţului: J08/13/1991 

Capital subscris şi vărsat: 40.320.157,10 lei. 

Piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Sistemul alternativ de tranzacţionare 

administrat de Bursa de Valori Bucuresti. 

 

Evenimente importante de raportat: Rezultatele financiare semestriale sem.I, 2020 : 

- Situatia economico-financiara la 30.06.2020; 

- Analiza activitatii societatii; 

- Schimbări care afectează capitalul şi administrarea societăţii comerciale; 

- Tranzactii semnificative; 

- Declaratia Consiliului de Administratie, potrivit prevederilor art.65 din Legea 24/2017 

- Raportarea contabila semestriala (bilant contabil, contul de profit şi pierdere, date informative la 30 

iunie 2020). 

 

Aro-Palace SA informează actionarii si publicul investitor asupra faptului că situaţiile 

financiare aferente semestrului I din anul 2020 nu sunt auditate. 

 

Documentele mai sus menţionate sunt puse la dispoziţia publicului pe site-ul www.aro- 

palace.ro, şi de asemenea pe suport letric, la sediul societăţii începând cu data de 14.08.2020 ora 

18.00. Raportul poate fi consultat si pe site-ul BVB la sectiunea ATS (Piata Aero) simbol ARO. 

 

 

RAPORT SEMESTRIAL 2020 

 

1. Situaţia economico-financiară 

 

1.1. Analiza situaţiei economico-financiare pe elemente de bilanț, comparativ cu 01 ianuarie 2020. 

Pentru exercițiul financiar al anului 2020, raportarea financiară semestrială a fost întocmită în 

baza Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunității Economice Europene, 

aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014. 

 Capitalul social subscris în valoare de 40.320.157 lei nu a suferit modificări în cursul semestrului 

I 2020. 

Pierderea brută înregistrat în semestrul I 2020 este de 4.965.761 lei. 
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-LEI- 

ACTIV 
REALIZAT Diferenţă % 

01.01.2020 30.06.2020 2020-2019 2020-2019 

 - Imobilizări necorporale 18.571 14.574 -3.997 78,48% 

 - Imobilizări corporale 117.472.208 115.721.230 -1.750.978 98,51% 

 - Imobilizări financiare 0 0 0 - 

1. TOTAL ACTIVE 

IMOBILIZATE 
117.490.779 115.735.804 -1.754.975 98,51% 

 - Stocuri 501.630 480.619 -21.011 95,81% 

 - Creanţe, clienţi şi conturi 

asimilate 
2.244.504 2.765.609 521.105 123,22% 

 - Casa şi conturi la bănci 16.864.598 10.561.849 -6.302.749 62,63% 

2.TOTAL ACTIVE 

CIRCULANTE 
19.610.732 13.808.077 -5.802.655 70,41% 

 - Conturi de regularizare şi 

asimilate 
1.328.562 1.921.720 593.158 144,65% 

TOTAL ACTIV 138.430.073 131.465.601 -6.964.472 94,97% 

 

 

 

 Valoarea imobilizărilor înregistrate în evidențele contabile la data de 30.06.2020, aflate în 

patrimoniu, este reflectată la costul de achiziție și conform valorilor reevaluate pentru imobilizările 

corporale.  

 Amortizarea este liniară, duratele de amortizare sunt stabilite între 8–60 ani. Imobilizările 

corporale ieșite din patrimoniu prin vânzare, casare sau alte moduri de ieșire, se reflectă în contul de profit  

și pierdere la valoarea contabilă netă. Diferența de reevaluare aferentă acestora se consideră realizată doar 

la vânzarea sau casarea imobilizărilor și se transferă în rezultatul reportat. Valoarea brută contabilă este 

recuperată prin metoda amortizării liniare, conform normelor legale în vigoare, creșterile din cursul anului 

au fost influențate de achiziții și modernizări la mijloacele fixe existente. 

  Ponderea ridicată a activelor corporale în totalul imobilizărilor este normală având în vedere 

specificul activității. 

 

-LEI- 

PASIV 
REALIZAT Diferenţă % 

01.01.2020 30.06.2020 2020-2019 2020-2019 

 - Capital social 40.320.157 40.320.157 0 100,00% 

 - Rezerve şi prime de capital 69.685.176 69.321.143 -364.033 99,48% 

 - Profit nerepartizat -58524 0 58.524 0,00% 

 -Profit sau pierderea reportata 20.426.983 21.488.898 1.061.915 105,20% 

 - Profit/Pierderi 894.854 -4.965.761 -5.860.615 -554,92% 

1. TOTAL CAPITAL 

PROPRIU 
131.268.646 126.164.437 -5.104.209 96,11% 

 - Furnizori 2.474.381 1.535.616 -938.765 62,06% 

 - Alte datorii 1.483.595 977.403 -506.192 65,88% 

TOTAL PASIVE CURENTE 3.957.976 2.513.019 -1.444.957 63,49% 

2. TOTAL DATORII (TOT. 

CAP. STRĂIN) 
3.957.976 2.513.019 -1.444.957 63,49% 

 - Conturi de regularizare şi 

asimilate 
3.203.451 2.788.145 -415.306 87,04% 

TOTAL PASIV 138.430.073 131.465.601 -6.964.472 94,97% 

 



1.2. Analiza situaţiei economico-financiare din contul de profit şi pierderi, față de exercițiul 

precedent 

  

Din analiza principalilor indicatori comparativ cu realizările anului trecut se pot desprinde 

elementele negative in urma crizei epidemiologice, care au dus la scăderea drastică veniturilor, față de 

realizările anului precedent. 

 
    LEI 

INDICATOR 2019 2020 
Diferenta % 

2020-2019 2020/2019 
     

VENITURI - total 14.961.046 8.031.266 -6.929.780 53,68% 
     

Venituri din exploatare, total din 

care: 
14.785.714 7.894.582 -6.891.132 53,39% 

Cifra de afaceri neta 13.692.070 6.782.447 -6.909.623 49,54% 

Venituri din cazare 7.583.433 3.254.430 -4.329.003 42,91% 

Venituri din alimentatie publica 3.660.440 1.673.107 -1.987.333 45,71% 

Venituri din inchirieri 2.255.527 1.851.429 -404.097 82,08% 

Alte venituri af.cifrei de afaceri 192.670 3.481 -189.190 1,81% 

Alte venituri din exploatare 1.093.644 1.112.135 18.491 101,69% 

Venituri financiare 175.332 136.684 -38.648 77,96% 
     

CHELTUIELI – total din care: 15.186.616 12.942.722 -2.243.894 85,22% 
     

Cheltuieli de exploatare 15.125.597 12.920.536 -2.205.061 85,42% 

cheltuieli cu materiile prime 1.283.586 839.546 -444.040 65,41% 

cheltuieli cu utilitatile 1.729.186 1.302.883 -426.303 75,35% 

cheltuieli privind marfurile 919.807 416.885 -502.922 45,32% 

cheltuieli cu personalul 5.428.961 4.887.242 -541.719 90,02% 

- salarii si indemnizatii 5.283.258 4.763.143 -520.115 90,16% 

- asigurari si protectie sociala 145.703 124.099 -21.604 85,17% 

amortizare 1.895.085 1.862.910 -32.175 98,30% 

ajustari - active circulante -72.999 -575 72.424 0,79% 

cheltuieli privind prestatiile externe 3.134.254 2.945.006 -189.248 93,96% 

cheltuieli cu impozite si taxe 1.034.090 1.013.593 -20.497 98,02% 

cheltuieli activele cedate 0 0 0   

alte cheltuieli de exploatare 32.852 -228 -33.080 -0,69% 

Alte ajustari pr.provizioanele -259.225 -346.726 -87.501 133,75% 

Cheltuieli financiare 61.019 22.186 -38.833 36,36% 
     

Rezultat din exploatare -339.883 -5.025.954 -4.686.071 1478,73% 

Rezultat financiar 114.313 114.498 185 -% 

Rezultatul brut al exercitiului -225.570 -4.911.456 -4.685.886 2177,35% 

Impozit pe profit/specific 359.783 54.305 -305.478 15,09% 

Rezultatul net al exercitiului -585.353 -4.965.761 -4.380.408 848,34% 

 

 

 

 



 

Veniturile totale realizate în semestrul I 2020 sunt de 8.031.266 lei.  

Veniturile realizate de activitatea hotelurilor și a altor prestări de servicii turistice în semestrul I 

2020 au fost în sumă de 3.254.430 lei, și înregistrează o scădere cu 57,09% față de anul 2019.  

  Volumul veniturilor realizate din activitatea de alimentație publică și vânzare de mărfuri au scăzut 

de la 3.666.440 lei în semestrul I 2019 la 1.673.107 lei în semestrul I 2020 pe fondul pandemiei, 

restaurantele fiind inchise si in prezent. Analiza veniturilor din chirii arată o scădere față de anul precedent 

cu 17,92%, de la 2.255.527 lei la 1.851.429 lei in urma acordarii unor facilitati clientilor afectati.  

Valoarea totală a cheltuielilor în semestrul I 2020 a fost de 12.942.722 lei, înregistrând o scădere 

cu 14,78% față de semestrul I 2019. Această scădere nu se corelează cu scăderea veniturilor deoarece au 

fost în continuare cheltuiele cu asigurarea bazei materiale, plata salariilor aferente concediilor, etc.  

 

1.3. Analiza situaţiei economico-financiare, nivelul numerarului la începutul şi la sfârşitul perioadei. 

 

Disponibilul societății la 30.06.2020 era de 10.561.849 lei, față de 16.864.598 lei la începutul 

anului 2020. 

 

2. Analiza activităţii societăţii comerciale 

 

2.1 Descrierea activității de baza a societății comerciale; 

 

 ARO-PALACE SA are ca obiect de activitate prestarea de servicii hoteliere, servicii de 

alimentație publică și agrement, vânzarea de pachete turistice, vânzarea de produse cu amănuntul in 

unitățile proprii, închirieri de spații comerciale, etc. 

 

2.2  Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății. 

 

Elemente de evaluare generală: 

 

- profit brut 

An sem.I 2019 sem.I 2020 

Valori – lei -225.570 -4.911.456 

- cifra de afaceri 

An sem.I 2019 sem.I 2020 

Valori - lei 12.792.932 6.782.447 

 

3. Schimbări care afectează capitalul şi administrarea societăţii comerciale 

 

3.1. În semestru I 2020 societatea comercială nu a fost în imposibilitatea de a-şi respecta obligaţiile 

financiare. 

3.2. În semestru I 2020 nu au fost modificări privind drepturile deţinătorilor de valori mobiliare emise de 

societatea comercială. 

 

4. Tranzacţii semnificative 

 

În semestru I 2020 nu s-au desfășurat  tranzacţii majore încheiate de emitent cu persoanele cu care 

acţionează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp relevantă. 

 

 

5.  Implicații ale pandemiei de COVID-19 asupra rapoartelor financiare semestriale 

 

Suspendarea activității societății Aro Palace începând cu data 17 martie 2020, ca urmare a 

măsurilor impuse de către Guvern prin Ordonanțele de Urgență emise, a avut drept consecință o diminuare 

drastică a indicatorilor economico-financiari, in comparatie cu cei bugetati pentru anul 2020. Având în 

vedere evoluția situației epidemiologice internaționale determinată de răspândirea coronavirusului 

SARS-CoV-2, urmata de instituirea stării de urgență in data de 16.03.2020, continuată cu starea de 



alertă după data de 16.05.2020, societatea Aro Palace a decis în urma ridicării anumitor restricții, reluarea 

activității și deschiderea parțială a unităților hoteliere din data de 15.06.2020. 

La data de 30 iunie societatea a realizat cifra de afaceri doar în proporție de 55,79%, respectiv 

6.782.447 lei, față de valoarea programată de 12.157.000. La fel si veniturile din exploatare au avut 

aceeași procent de realizare, având în vedere că ”Alte venituri din exploatare” au o pondere 

nesemnificativă în veniturile din exploatare. În ceea ce privește cheltuielile de exploatare, acestea au fost 

la un nivel mai crescut decât al veniturilor, deoarece repunerea în funcțiune a activității cu respectarea 

normelor epidemiologice, cât și deschiderea terasei de la Complexul Aro Palace au necesitat cheltuieli 

suplimentare. 

Rezultatul brut la 30 iunie 2020 a fost cu 3.757.456 lei mai mic decât cel preconizat în Bugetul de 

Venituri si Cheltuieli.  

 

6. Evenimente ulterioare datei de 30.06.2020 

 

La data de 30 iulie 2020 au avut loc Adunările Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor 

Aro-Palace SA prin care s-a modificat sistemul de administrare al societății din dualist în unitar și a fost 

ales un nou Consiliu de Administrație format din cinci membri. Tot cu această data societatea are o nouă 

conducere executivă.  

 

 

Presedintele Consiliului de Administrație                  

Constantin Frățilă 

 

 

 

 

 

Declaratia persoanelor responsabile conform art.65 lit.c) din Legea 24/2017 

 

Situațiile financiare ale ARO-PALACE SA au fost întocmite în conformitate cu prevederile 

Ordinului Ministrului Finanțelor Publice al României nr. 1802/2014 și modificările ulterioare si Legii 

contabilității nr 82/1991 cu modificările si completările ulterioare. 

Președintele Consiliului de Administrație al societății, domul Constantin Frățilă, își asuma 

răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare semestriale la 30/06/2020 și confirmă că: 

a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare semestriale sunt in conformitate  

cu reglementările contabile aplicabile; 

 b) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidela a poziției financiare, performantei  financiare 

si a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată; 

c) persoana juridica își desfășoară activitatea in condiții de continuitate. 

d) raportul semestrial la 30.06.2020, conform Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții și 

operațiunile cu valori mobiliare prezintă în mod corect și complet informațiile despre emitent; 

 

 

 

Presedintele Consiliului de Administrație                  

Constantin Frățilă 

 

 


































