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RAPORT SEMESTRIAL 

(conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006) 

LA 30.06.2016 

 

Data raportului: 19.08.2016 

Denumirea societatii comerciale: DUPLEX S.A.  

Sediul social: Str. Campului, Bl. 11, sc. CD, Parter, localitatea Fagaras, jud. Brasov 

Numar de telefon/fax: 0268-211804; 0268- 211154 

Cod de identificare fiscala: 1118838 

Nr. de ordine în Registrul Comertului: J 08/1146/1991 

Capital social subscris si varsat: 304.945 lei 

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti- 

AeRO 

 

 I.  SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA 

 

a) Bilantul contabil                                                                                                                                                         

 

(LEI) 

DENUMIREA INDICATORULUI 30.06.2015 30.06.2016 

ACTIVE IMOBILIZATE 1.968.416 1.952.060 

               Imobilizari necorporale -  

               Imobilizari corporale 1.968.416 1.952.060 

               Imobilizari financiare -  

ACTIVE CIRCULANTE 3.081.491 2.904.038 

                STOCURI 1.967.944 1.982.904 

                CREANTE 964.109 615.569 

                INVESTITII PE TERMEN SCURT -  

                CASA SI CONTURI LA BANCI 149.438 306.465 

CHELTUIELI IN AVANS 2.789 0 

DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN 2.180.287 822.462 

ACTIVE CIRCULANTE NETE , RESPECTIV DATORII CURENTE 903.993 2.081.576 

TOTAL ACTIVE  MINUS DATORII CURENTE 2.872.409 4.033.636 

DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA  

MAI MARE DE UN AN 
321.351 1.869.563 

 

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI 
- - 
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VENITURI IN AVANS - - 

CAPITAL  304.945 304.945 

PRIME LEGATE DE CAPITAL - - 

REZERVE DIN REEVALUARE 2.049.136 2.049.136 

REZERVE 1.526.225 1.526.225 

REZULTATUL REPORTAT  -1.719.203 -1.363.476 

REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR -389.955 -352.757 

CAPITALURI PROPRII-TOTAL 2.551.058 2.164.073 

CAPITALURI TOTAL 2.551.058 2.164.073 

Activ = Pasiv 5.392.696 4.856.098 

 

Analizand elementele bilantului contabil comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut se constata 

urmatoarele: 

- Activele care reprezinta cel putin 10% din total sunt: 

 La 30.06.2015 valoarea imobilizarilor corporale este de 1.968.416 lei,  iar valoarea 

stocurilor este de 1.967.944 lei.  

 La 30.06.2016 valoarea imobilizarilor corporale este de 1.952.060 lei , valoarea stocurilor 

este de 1.982.004 lei. 

 

- Total active curente la 30.06.2015= 3.081.491 lei; 

- Total active curente la 30.06.2016= 2.904.038 lei. 

La 30.06.2016 total active curente au scazut  fata de aceeasi perioada a anului 2015. 

- Total pasive curente la 30.06.2015= 2.180.287 lei; 

- Total pasive curente la 30.06.2016= 822.462 lei. 

La 30.06.2015, total pasive curente au scazut  fata de 30.06.2015. 

 

Felul datoriilor 30.06.2015 30.06.2016  

1. Credite bancare pe termen lung si mediu - -  

2. Credite bancare pe termen scurt - -  

3. Dobanzi bancare 93.029 -  

4. Alte imprumuturi si datorii financiare 198.158 5.351  

5. TVA 12.514 106.209  

6. Impozit pe profit - -  

7. Furnizori 2.247.311 1.884.840  

8. Clienti creditori 114.629 21.774  

9. Datorii cu personalul si asigurarile sociale 19.650 17.131  
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10. Alte datorii fata de stat (impozit pe salarii, fonduri speciale, penalitati, 

alte datorii) 

138.698 26.129  

11. Decontari cu grupul si alte datorii - -  

12. Creditori diversi 198.158 603.863  

TOTAL 3.022.147 2.665.297  

 

 

b) Contul de profit si pierdere 

(LEI) 

 Nr.rd. Denumirea indicatorilor 30.06.2015 30.06.2016 

1. CIFRA DE AFACERI NETA 1.113.001 340.044 

2. VENITURI DIN EXPLOATARE  1.113.911 357.600 

3. CHELTUIELI DE EXPLOATARE 724.102 710.619 

4. REZULTATUL DIN EXPLOATARE 389.809 -352.757 

5. VENITURI FINANCIARE 146 262 

6. CHELTUIELI FINANCIARE - - 

7. REZULTATUL FINANCIAR 146 262 

8. VENITURI TOTALE 114.057 357.862 

9. CHELTUIELI TOTALE 724.102 710.619 

10. REZULTATUL BRUT  389.955 -352.757 

11. IMPOZITUL PE PROFIT - - 

12. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI 389.955 -352.757 

 

 

Analizand contul de profit si pierdere comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent se constata 

urmatoarele: 

 Cifra de afaceri este de 340.044 lei, mai mica fata de aceeasi perioada a anului 2015. 

 

Elementele de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel putin 20% din cifra de afaceri au fost: 

- Alte cheltuielile de exploatare sunt in suma de 283.140 lei, în scadere  fata de aceeasi perioada 

a anului trecut.   

 

 Nu s-au constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli în perioada studiata. 

 În ultimele 6 luni nu a avut loc vanzarea sau oprirea vreunui segment de activitate.  

 În urmatoarele 6 luni nu se anticipeaza vanzarea sau oprirea vreunui segment de activitate. 

 Nu s-au distribuit dividende în ultimii 3 ani. 
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II. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE   

 

Societatea comerciala DUPLEX S.A. are ca obiect de activitate „Lucrari de constructii a cladirilor 

rezidentiale si nerezidentiale” - 4120. 

În primul semestru al anului 2016, volumul total al veniturilor realizate a fost în suma de 357.862 

lei, reprezentand o scadere fata de veniturile totale obtinute în aceeasi perioada a anului 2015. 

Volumul total al cheltuielilor de 710.619 lei, au scazut fata de primul semestru al anului 2015 . La 

sfarsitul semestrului I 2016, unitatea a înregistrat o pierdere in suma de 352.757 lei, în timp ce în 

aceeasi perioada a anului anterior societatea înregistra un profit in suma de 389.955 lei. 

Veniturile din exploatare, în valoare de 357.600 lei au crescut în primul semestru al anului 2016  

fata de aceeasi perioada a anului precedent, iar cheltuielile pentru exploatare, în valoare de 710.619 lei 

au scazut  fata de aceeasi perioada a anului precedent. Activitatea de exploatare s-a încheiat cu o 

pierdere în suma de 352.757 lei, iar semestrul I 2015 s-a încheiat cu un profit din exploatare în suma 

de 389.955 lei. 

 Din totalul veniturilor de exploatare, ponderea cea mai mare o detin veniturile din productia 

vanduta în valoare de 340.044 lei,  iar la cheltuielile de exploatare, ponderea cea mai mare o detin alte 

cheltuielile de exploatare în suma de 283.140 lei. 

 

 Societatea a înregistrat venituri financiare in suma de 262 lei, mai mult fata de perioada 

anterioara, iar cheltuieli financiare s-au inregistrat numai in 2015 in suma de 2.946 lei. Din activitatea 

financiara rezulta in sem. I 2016 un profit de 262 lei, iar in aceeasi perioada a anului 2015 s-a 

inregistrat un profit in suma de 146 lei. 

 Societatea nu a înregistrat venituri sau cheltuieli extraordinare în semestrul I 2015 si semestrul I 

2016.  

 Din analiza grupelor de venituri si cheltuieli, se observa faptul ca societatea înregistreaza o 

pierdere in semestrul I 2016 in suma de 352.757 lei, iar in sem. I 2015 a inregistrat un profit de 

389.955 lei. 

La finele primului semestru al anului 2016 numarul mediu de angajati cu contract de munca a fost 

de 9 angajati. 

 

 

2.1 Lichiditatea societatii comerciale: 

 

1. Lichiditatea generala: 

      Lichiditate generala sem. I 2015=Active circulante/ Datorii pe termen scurt =   1.22 



 5 

 

      Lichiditate generala sem. I 2016=Active circulante/ Datorii pe termen scurt =   3.5 

Lichiditatea generala a crescut fata de anul 2015 pe fondul cresterii activelor circulante in 

comparatie cu descresterea datoriilor pe termen scurt.  

 

2. Lichiditatea redusa: 

      Lichiditate redusa sem. I 2015=Active circulante- Stocuri/ Datorii pe termen scurt =  0,44 

      Lichiditate redusa sem. I 2015=Active circulante-Stocuri/ Datorii pe termen scurt =  1.10 

Lichiditatea redusa a crescut fata de anul 2015 pe fondul cresterii activelor circulante, in 

comparatie cu descresterea datoriilor pe termen scurt, stocurile mentinandu-se aproximativ la 

acelasi nivel. 

 

3.  Lichiditatea imediata: 

       Lichiditate imediata sem. I 2015=Lichiditati/ Datorii pe termen scurt = 0,06 

       Lichiditate imediata sem. I 2016=Lichiditati/ Datorii pe termen scurt = 0.30 

Lichiditatea imediată a crescut in 2016 fata de aceeasi perioada a anului trecut pe fondul 

descresterii lichiditatilor. 

 

Lichiditatea societăţii ar putea fi afectată în viitor de urmatorii factori:  

 Neîncasarea la timp a creanţelor; 

 

2.2 Cheltuielile de capital:  

Societatea nu a avut cheltuieli de capital si nu se anticipeaza astfel de cheltuieli in viitor.  

 

 

2.3 Veniturile din activitatea de baza 

Activitatea de baza a societatii este „Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si 

nerezidentiale” - 4120. 

Valoare veniturilor din activitatea de baza la 30.06.2016 sunt în valoare de 357.600 lei, iar valoarea 

acestora la 30.06.2015 este de  1.113.911 lei. Valoarea veniturilor din activitatea de baza a scazut la 

30.06.2015 fata de aceeasi perioada a anului trecut. 

 

Principalii factori care afectează pozitiv sau negativ veniturile din activitatea de bază sunt: 

 Lipsa de contracte; 

 Lipsa de comenzi; 

 Cresterea preturilor la materiile prime; 
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 Concurenta din domeniu 

 

III. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII; 

 

      3.1. Nu au existat situatii în care societatea sa fi fost în imposibilitatea de a-si respecta obligatiile 

financiare. 

      3.2. In perioada 30.06.2015-30.06.2016, nu au existat modificari privind drepturile detinatorilor de 

valori mobiliare. 

 

 IV. TRANZACTII SEMNIFICATIVE 

 

       Nu au existat tranzactii majore încheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza în mod 

concertat sau în care au fost implicate aceste persoane. 

       Mentionam ca situatiile financiare ale DUPLEX S.A. la 30.06.2016 nu au fost auditate.  

    

 

Administrator special,             Contabil,   

  Neag Adrian Sabin   Imbrea Laura  










