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RAPORTUL ANUAL CONFORM REGULAMENTULUI 

A.S.F. nr.5/2018 

pentru exercitiul financiar 01.01. – 31.12.2019 

Data raportului  

24.04.2020 

 

 

 
Pentru exercitiul financiar : 2019 
Denumirea societatii comerciale : S.C. “EMAILUL”S.A. 
Sediul social : str.Carpati nr.19, Medias, Judetul Sibiu  
Numarul de telefon /fax : 0269/843330/831816. 
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 803115 
Numarul de ordine in Registrul Comertului: J/32/7/1991. 
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Sistemul 

Alternativ de Tranzactionare ATS AeRO al Bursei de Valori Bucuresti. 
Capitalul social subscris si varsat: 6.305.295 lei. 
  
   1. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE 

   1.1. Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale  
   

Societatea Comerciala “EMAILUL”SA Medias este urmasa “Uzinelor de 
Modelat si Emailare Westen” infiintate la 14.12.1921 , ca societate pe actiuni cu 
un capital social de 6 mil. lei , cu activitate principala de producere a articolelor 
emailate , zincate si cositorite , destinate consumului intern si exportului. 

In anul 1945 actiunile detinute de cetatenii straini 51,16 %, au fost 
preluate de Administratia Bunurilor Sovietice , iar  in anul 1948 este nationalizat 
intregul capital , cu aceasta data uzina schimbandu-si denumirea in uzina 
“Emailul Rosu”. Au urmat cateva etape de restructurare , sistematizare si 
modernizare a uzinei incepand cu anul 1955. 

In decursul celor 98 ani de existenta S.C.”Emailul” SA Medias a trecut 
prin multe perioade dificile si incercari : productie specifica in timp de razboi , 
incendiu in anul 1953 , inundatiile din anul 1970 si 1975 etc. 

Pana in anul  1978 a fost singura producatoare de vase emailate din 
Romania. 

S.C.”Emailul” SA Medias a luat fiinta prin preluarea intregului patrimoniu 
al intreprinderii “Emailul” constituita in baza H.G.nr.1272/08.02.1990 si pe baza 
Legii nr.15/1990 , a fost inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J.32/ 7 din 14 
ianuarie 1991. 

S.C.”Emailul”SA Medias este persoana juridica romana cu sediul in 
Medias, str.Carpati nr.19, jud.Sibiu. 
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Prin sentinta civila nr.8 din 3 martie 1995 pronuntata in dosarul civil 

nr.8/1995 s-a infiintat Asociatia Salariatilor “Viitorul” Medias cu sediul in 
Medias str.Carpati nr.19, jud.Sibiu si avand un nr. de 29 membri. 

 
Conform actului constitutiv obiectul de activitate al societatii il constituie:  
a.)Fabricarea de articole de uz casnic din tabla emailata; 
b.)Prestatii emailate; 
c.)Proiectare de utilaje si SDV-uri specifice domeniului de activitate; 
d.)Activitati sociale in favoarea salariatiilor. 
In prezent, activitatea de baza a societatii consta in principal in: 
-producerea si comercializarea de articole emailate si teflonate de uz 

casnic  intr-o mare diversitate sortimentala; 
-activitatea de proiectare  a produselor de profil , utilaje si SDV-uri 

specifice domeniului de activitate; 
-activitate de comert exterior.   
 
In timpul exercitiului financiar raportat  in anul 2019 nu au avut loc : 
- reorganizari semnificative ale societatii; 
- achizitii sau instrainari de active; 
- schimbari importante in planul de afaceri ;   
- majorari sau diminuari ale capitalului social. 
 

Structura capitalului social la 31.12.2019 era următoarea: 
 
Nr. 

Crt. 

 

Denumire actionar 

 

Numar actiuni 

 

Valoare lei 

% din capitalul 

social 

1. PAS Viitorul 1.559.941 3.904.482,50 61,8504 

2. SIF. Transilvania    729.551 1.823.877,50 28,9261 

3. Pers.fizice si juridice    232.626    576.935 9,2235 

 Total 2.522.118 6.305.295 100,00 

 
1.1.1. Elemente de evaluare generala: 

 
Nr. 

crt. 

 2018 2019 % 

1. Profit brut (mii lei) 3.809 3.436 90,21 
2. Profit net (mii lei) 3.395 2.960 87,19 
3. Cifra de afaceri (mii lei) 97.716 95.592 97,83 
4. Export (mii EURO) 11.429 10.601 92,76 
5. Costuri (mii lei) 96.509 95.963 99,43 
6. % din piata interna detinuta 50% 50% 100% 

7. Lichiditate (disponibilitati banesti) 
 (mii lei) 

13.029 10.957 84,10 
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1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale 

 

- Descrierea principalelor produse realizate si servicii prestate –Piata 

de desfacere  

 

Societatea Comerciala “EMAILUL”S.A. Medias, produce o gama 
sortimentala diversa de vase si alte obiecte de uz casnic din tabla de otel , 
emailate cu diferite tipuri de email , de rezistente si culori variate , cu decoruri 
moderne , in peste 100 de culori , aplicate prin sitografiere sau decalcomanie. 
 Procedeele tehnologice atat pentru producerea emailurilor si colorantilor, 
cat si pentru emailarea propriu – zisa , sunt bine stapanite de societate , care are 
astfel posibilitatea mentinerii unei calitati constant bune. 

In ultimii 5 ani şi in anii care urmeaza , atentia factorilor de raspundere din 
societate a fost orientata spre sectorul de prelucrari mecanice , pentru  
mecanizarea unor operatii care se executau manual incepand de la debitarea 
tablei , pana la reducerea operatiilor de ambutisare si finisarea bordului vaselor. 

SC”EMAILUL”SA Medias a fost, pana in anul 1978 singura firma 
producatoare de vase emailate din Romania , dar si dupa aparitia altor firme 
similare societatea a ramas cea mai mare producatoare de produse de profil , 
depasind productia celorlalte firme luate impreuna , avand o capacitate de 
productie de aproximativ 11 milioane bucati vase/an ,in 600 tipo-dimensiuni de 
vase emailate, executate in peste 100 culori diferite putand fi decorate in cca 600 
modele. 
 Principalele produse fabricate in ultimii ani de catre S.C.”EMAILUL”S.A. 
Medias sunt urmatoarele: 
 

 

Produsul 

 

Anul 

 

U/M 

 

Cant 

 

Valoarea 

mii lei 

Ponderea 

% in  

total 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Vase emailate 2017 Mii buc. 9.489 79.893 99,998 

2018 -//- 8.810 73.413 99,998 
2019 -//- 8.116 75.586 99,999 

Frite si emailuri 2017 Kg 40 1 0,001 
2018 -//- 13 1 0,001 
2019 -//- 2 0,5 0,000 

Firme si alte 
colaborari neemailate 

2017 Buc. 51 8 0,001 
2018 -//- 97 3 0,001 
2019 -//- 9 1 0,001 

Total  2017   79.901 100 
 2018   73.417 100 

 2019   75.587 100 

 
Produsele societatii se desfac atat pe piata interna , cat si pe piata externa. 

Din totalul cifrei de afaceri realizata in anul 2019, de 95.592 mii lei, pe piata 
externa s-a livrat cca  56 % .  
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Pentru piata interna  societatea ramane in continuare principalul furnizor 

de produse emailate, productia ei acoperind aproximativ 50% din necesarul 
acesteia detinand aproximativ 600 clienti. Dintre  zonele tarii in care produsele 
societatii “EMAILUL”S.A Medias au inregistrat vanzari mai mari, in anul 2019 
enumeram : 

                  2018    2019 
Zona BUCURESTI -  PLOIESTI..…. …… …     23 mil.lei  25 mil lei 
         S.V. - OLTENIA……………………….        5 mil.lei    5 mil lei 
         N.V. - BANAT-CENTRU.………...…..         15 mil.lei  15 mil lei 
         MOLDOVA- DOBROGEA   …………..         5 mil.lei    5 mil lei 
                                        TOTAL          48 mil.lei  50 mil lei
       
 Piata interna de desfacere a produselor societatii acopera intreaga 
suprafata a tarii, fiind aprovizionata traditional prin marile depozite en-gross 
(fostele ICRM, ICSMI), prin intermediul unor societati cu capital privat , prin 
marile retele de magazine  Kaufland, Metro, Cora , Carrefour si Selgros. 
 Distributia de mai sus s-a schimbat aparent ca structura dar in fapt 
vanzarile catre hipermagazinele situate in intreaga tara sunt cuprinse la Bucuresti 
si Ploiesti, unde acestea au sediile centrale catre care se factureaza marfa.  
  
 Piata externa a produselor societatii poate fi impartita in : 
 -segmentul de piata al clientilor traditionali , printre care enumeram :  
Germania, Franta, Spania, Anglia, Olanda, Italia, Israel, SUA, Libia ; 
 -segmentul de piata castigat recent, din care fac parte tarile:  Australia, 
Grecia, Bosnia,Kosovo, Finlanda, Bulgaria, Iordania, Slovacia, Ungaria, Kuweit, 
Polonia, Macedonia, Cehia, Guatemala, Serbia, Republica Moldova. 

Activitatea de export se realizeaza in proportie de 28,5 % prin intermediul 
societatii specializate in comert exterior SC”ARCASROM INTERNATIONAL 
TRADING”SA  Bucuresti , pe baza de contract de comision si intr-un volum mai 
redus prin societatile de comert exterior S.C. CRISDAN SRL Bucuresti  
(1 %), SC”DHAMCO”SRL Bucuresti( 2 %) SERV COM  HORECA SRL 
(1,5%), HANIBAL COMINVEST SRL(0,35%) . Aproximativ   67 % a fost 
realizat export direct.  

Aspecte mai importante referitoare la produsele societatii sunt de 
semnalat: 
 -produsele societatii si-au mentinut piata de desfacere asigurata atat in tara 
cat si in strainatate . De remarcat ca in anul 2019 valoarea produselor emailate 
livrate la export a fost de 56 % din livrarile totale in conditiile cresterii 
pericolului concurential reprezentat de produsele emailate provenite din China si 
Turcia la preturi fara concurenta. Ponderea s-a mentinut la nivelul anului 
precedent. 
  
          -societatea nu este singurul producator de produse emailate din tara ; 
 -beneficiaza de experienta si traditie ; 
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               -aplica un flux informational eficient si un management dinamic.   

 
Pe piata interna desfacerea marfurilor se face prin 3 retele: 
 
1. Prin marile societati (depozite) en gross , foste ICRM si societati en 

gross nou infiintate; 
2. Prin intermediul unor societati cu capital privat de desfacere cu 

amanuntul.; 
3. Prin retelele de supermagazine, care preiau segmente tot mai mari din 

piata celorlalti clienti;  
  a) Cash & Carry – METRO, SELGROS,  ; 
  b) en detail CORA, CARREFOUR, KAUFLAND, REMARKT(fost 
REAL).  
  
Odata ce criza economica s-a facut simtita in anul 2009, volumul livrarilor 

catre retelele de magazine a scazut in favoarea celorlalti comercianti , dar s-a 
creat in acelasi timp si o concurenta intre retele in ceea ce priveste oferta de 
produse si pretul oferit.  

Si in anul 2019 societatea noastra a continuat extinderea gamei 
sortotipodimensionale a produselor intr-o linie moderna si variata a formelor 
(bombate , eliptice, semibombate , tronconice , sferice ), culorilor de email si 
decorurilor. 

Majoritatea produselor noi care au fost asimilate sunt cerute si aduse ca 
mostre de clientii nostri externi. 

Din punct de vedere al calitatii , al diversitatii sortimentale , al tehnologiei 
si al volumului productiei , SC “EMAILUL”S.A. Medias , detine primul loc in 
tara. 

Pe piata interna SC.”EMAILUL”S.A. Medias ramane in continuare 
principalul furnizor de produse emailate , societatile comerciale concurente mai 
noi, SC Vase Emailate Sighisoara si SC Vase  Emailate Focsani , nerealizand 
impreuna o productie egala cu cea a SC”EMAILUL’S.A. Medias , atat din punct 
de vedere valoric , cat mai ales al diversitatii sortimentale. 

Pe piata externa SC.”EMAILUL’S.A. Medias trebuie sa faca fata 
concurentei puternice din Turcia, China , Thailanda , Taiwan , ale caror produse 
au patruns in toata lumea si produselor din plastic si aluminiu teflonat.  

Prin modernizarile efectuate in permanenta, se asigura diversitatea foarte 
mare de produse si flexibilitatea productiei, ceea ce permite raspuns rapid la 
solicitarile pietei. 
 

 

1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico - materiale  
 

Aprovizionarea cu materii prime si materiale este asigurata atat de la 
furnizori interni cat si de la furnizori externi , fiind organizata in cadrul unui 
serviciu in subordinea Directorului de Marketing. 
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Principala materie prima – tabla dublu decapata de diferite grosimi 0,45 – 

2 mm se aprovizioneaza atat de la producatorul indigen SC “LIBERTY STEEL 
GROUP” SA Galati cat si din import in functie de pretul oferit si calitatea 
necesara. 

Materiile prime chimice necesare prepararii emailurilor sunt achizitionate 
in proportie de peste 95 % din import la calitatea si preturi competitive. 

Accesoriile de masa plastic , sticla , sarma sunt aprovizionate de tot pe 
piata externa. 

Ambalajele si materialelele de ambalat (cutii de carton , pungi, folie 
stretch si termoretactibila, hartie, sfoara, folie cu bule , banda scotch , poliestiren 
etc) se achizitioneaza de la producatori sau distribuitor interni.   

S.C.”EMAILUL” SA Medias a incheiat contracte de aprovizionare cu 
principalii furnizori de materii prime si materiale precum si cu principalii 
furnizori de utilitati. 
  Valoarea consumurilor utilitatilor in perioada 2018 -  2019 a fost : 
                     2018        2019_____             

- energie electrica  : ……  2.194 mii lei       2.640 mii lei 
- gaz metan : …………       5.379 mii lei       5.899 mii lei 
- apa canal , salubritate…       169 mii lei          179 mii lei 

 

 1.1.4 Evaluarea activitatii de vanzare (descrierea evolutiei vanzarilor in 

perioada 2018 – 2019) 
 

PRODUSE Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 

Vase emailate    
a.) cant.mii buc. 9.291 9.037 8.101 
b.) mii.lei 91.459 94.058 92.530 
c.) pondere % 96,44 96,26 96,80 

Frite si emailuri    
a.) cant.kg. 40 0 2 
b.) mii.lei 0 0 0,5 
c.) pondere % 0 0 0 

Firme emailate    
a.) cant.buc. 4 0 0 
b.) mii.lei 0 0 0 
c.) pondere % 0 0 0 

Alte produse:colaborari emailate., 

neemailate, alte produse : mii.lei 
 

8 
 

0 
 

9 
Pondere % 0,01 0 0,01 

Produse reziduale: mii.lei 3.071 3.407 2.770 
Pondere % 3,24 3,48 2,90 

Prestari servicii: mii.lei 245 214 216 
Pondere % 0,26 0,22 0,22 

Vanzari marfa: mii.lei 652 703 724 
Pondere % 0,69 0,72 0,76 
             Reduceri comerciale acordate   -600 -666 -659 
Pondere % -0,64 -0,68 -0,69 

TOTAL GENERAL 94.836 97.716 95.592 
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Pe piata interna societatea este dependenta de grupul de clienti format din 

marile depozite en gross  din fiecare resedinta de judet (fostele ICRM-uri) a 
caror incetare de colaborare a afectat un segment important al pietii de desfacere 
si implicit de productie. Spre exemplu din fostele ICRM se mai numara printre 
colaboratorii societatii doar 3 : Napocom Cluj Napoca si Bistrita, Metalchim 
Deva. 

Piata externa este dependenta de clientii din Libia a caror activitate este 
influentata decriza situatiei politice din aceasta zona. 

Conflictele politice sau religioase determina scaderea volumului livrarilor 
in general (ex.: Liban , Egipt, Israel). 

 
Piata externa este influentata de patrunderea produselor concurentei din 

China , Taiwan , Indonezia , Thailanda , Turcia , Polonia. 
 
1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul societatii 

comerciale 

 

SC “EMAILUL”S.A. Medias a avut in anul 2019 un numar mediu de 823 
persoane , armonios structurate pe varste, sexe si vechime in munca, din care:  

-  534 (65 % ) personal calificat din care: 
-  473 (57,47 % ) personal direct productiv; 
-  350  (42,53% ) personal indirect productiv , din care : 

-  118 (14 %)  personal TESA 
-     289 (35 %) personal necalificat.      
- In structura pe sexe : 54 % o detin  femeile si 46 %  barbatii. 
Un aspect favorabil il constituie repartizarea corespunzatoare a 

personalului existent pe posturi , distribuite pe meserii fiind corelata cu obiectul 
de activitate.    

Se remarca o buna organizare a activitatii si preocuparea de a crea un 
climat favorabil muncii in echipa , factor important in cresterea competitivitatii 
firmei.Aceste puncte forte in analiza resurselor umane sunt: 

- politica de salarizare corespunzatoare aspiratiilor grupului; 
- nu s-au inregistrat conflicte de munca; 
- fidelitatea personalului de specialitate fata de societate. 
Relatiile dintre Consiliul de Administratie si angajatii societatii sunt de 

colaborare , pana in prezent neinregistrandu-se nici o greva sau conflict de 
munca. 

Singurele probleme care apar sunt cele legate de negocierea salariilor  care 
se face o data pe an , odata cu semnarea contractului colectiv de munca.  

 
Aceste probleme se discuta impreuna cu reprezentantii sindicatului si se 

rezolva de la caz la caz si in functie de posibilitatile financiare ale unitatii. 
In cadrul SC “EMAILUL”S.A. aproximativ 85 % din angajati sunt 

membri de sindicat. 
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Administratia recunoaste sindicatul ca reprezentant al salariatilor si acorda 
intregul sprijin pentru rezolvarea problemelor sociale care apar. De asemenea 
administratia recunoaste libertatea de exercitare a dreptului sindical conform 
conventiilor internationale si libertatea de opinie a fiecarui salariat. 

 

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a 

emitentului asupra mediului inconjurator 

 

 In ceea ce priveste protectia mediului, s-a urmarit reducerea elementelor 
poluante care apar in fluxul tehnologic, prin utilizarea celor mai bune materiale 
de pe piata mondiala.  

De asemenea, s-au evitat activitatile cu mare consum energetic si s-a 
gandit un sistem de recuperare si refolosire a deseurilor de email si a apelor uzate 
astfel incat, cantitatea ce se obtine la aceste deseuri sa fie minima. 

 

1.1.7. Evolutia activitatii de cercetare si dezvoltare  

 

In anul 2019 s-au cheltuit pentru cercetare  - dezvoltare 161 mii.lei . 
Cercetarea – dezvoltarea s-a efectuat prin mijloace proprii si prin institutul 
specializat in domeniul cercetarii articolelor casnice CASSTIL Bucuresti cu care 
a exista contract incheiat. 

Societatea a avut si are preocupari serioase in domeniul cercetarii si 
dezvoltarii productiei in domeniu , actionand in 3 directii: 

 
- Deoarece Institutul de cercetare  CASSTIL – Bucuresti,  care 

are sectia in cadrul societatii are probleme financiare,societatea 
apeleaza in anul 2020 la alte Laboratoare autorizate pt.analiza 
compozitiei emailurilor. 

- Serviciul tehnic propriu care realizeaza prototipuri , tehnologii 
noi si urmareste reproiectarea produselor si a unor parti de 
utilaje depasite moral; 

- Directia de marketing , care in stransa legatura cu specialistii 
firmelor partenere stabilesc obiective pentru a mentine 
produsele la standardele internationale , atat ca utilitate cat si 
ca prezentare. 
 

1.1.8 Evolutia activitatii societatii comerciale privind managementul 

riscului Lichiditatea societatii   

  
Comparativ cu anul 2018 lichiditatea societatii comerciale s-a mentinut in 

2019  la 215 % fata de   216% cit a fost in 2018  iar gradul de solvabilitate a 
crescut de la 276% la  279 %.  

Tinand seama de necesitatea de a plati furnizorii la timp si de sursele 
proprii, consideram ca singura solutie de finantare realizata, este cea a creditului 
bancar, care poate acoperii acest deficit, si creaza lichiditati pentru finantarea 
investitiilor. 
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Comparativ cu anul precedent volumul si tipul creditelor se prezinta astfel  
 

 

TIPUL CREDITELOR 

 

31.12.2018 

 

31.12.2019 

 Mii lei Mii Є Mii lei Mii Є 

Linie de credit pt.capital de lucru 9.000 - 9.000 - 

Linie de credit in valuta - 750 - 750 

Subtotal 9.000 750 9.000 750 

Total  mii lei  d.c.angajat la 31.12.19 12.498 d.c. 3.952  12.584  d.c.  5.755  

 

Total  mii  Є (4,7793 lei)  

 

2.680 mii Є 2.633 mii Є 

   
 

Creditele au fost garantate cu ipoteca de cladiri aflate in patrimoniul 
societatii si cu stoc de materii prime si produse finite. 

 

1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale 

 Cheltuieli de capital. Nu s-au efectuat in anul 2019 si nu se prevad a se 
efectua in anul 2020. 
 

           Cheltuielile totale au crescut fata de nivelul anului precedent 
nesemnificativ cu 0,22 %, iar veniturile totale au scazut tot nesemnificativ cu 
0,17 % in 2019 fata de 2018. 

 Evolutia probabila a societatii, va fi influentata de tendintele din 
economie cum ar fi:     

   -    evolutia cursului de schimb al leului fata de EURO , USD si 
Lira Sterlina si al USD si GBP fata de EURO 

- pretul gazelor si energiei electrice 
- pretul metalului 

O scadere importanta a cursului valutar pentru  EURO, USD si GBP, ar 
putea afecta serios exporturile si rezultatele societatii, dar la un curs stabil peste  
4,50lei/EURO, nu se prevad perturbatii. 

 

2.   ACTIVELE CORPORALE ALE SC.“EMAILUL”S.A. 
 

2.1.  Amplasarea si caracteristicile principalelor capacitati de productie 

in proprietatea societatii comerciale   

  

  

           Amplasamentul Societatii Comerciale“EMAILUL”S.A. 
 

Societatea Comerciala “EMAILUL”S.A. Medias, este amplasata in orasul 
Medias , judetul Sibiu , str.Carpati nr.19. 
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Activitatea de productie  se desfasoara intr-un amplasament de aprox. 

53.000 m2 , situat pe malul stang al raului Tarnava Mare. Amplasamentul este 
delimitat la nord si la sud de alte societati comerciale. 

 
 In amplasamente separate se afla : baza sportiva in str.Stadionului nr.35, 

dispensarul medical , statia de reglare a gazelor naturale precum si 7500 mp de 
teren din str.Garii aferent fostei sectii Frite II, la care se adauga un teren 
neconstruit in Str. Garii, achizitionat in anul 2003 in suprafata de 4.000 mp.  

 
 Utilitatea suprafetelor , posibilitati extindere  
 
Procentul de ocupare al terenului in amplasamentul principal al Societatii  

Comerciale “Emailul’S.A.este de 92 % , ceea ce indica faptul ca spatiile libere 
sunt cele destinate distantelor obligatorii intre cladiri, intre retele si spatii 
destinate transportului , deci nu exista practic zone libere pe care sa poata fi 
extinsa activitatea . Eventuala extindere de productie se poate face in zona 
amplasata in str.Garii unde societatea detine terenuri  care sunt acum neutilizate. 

  

Carateristicile cladirilor   

 

 Cladirile existente la SC “EMAILUL” S.A. Medias au fost construite in 
mai multe etape , constatandu-se extinderi si modificari de structura precum si 
modificari ale suprafetei construite , astfel incat sunt greu de separat si 
identificat. 
 Cladirile sunt in general intretinute corespunzator in ceea ce priveste 
structura si rezistenta , acoperisul , instalatiile ,etc., deci din punct de vedere 
functional asigura confort acceptabil – dar necesita inca eficientizarea sistemelor 
de incalzire. 

In ceea ce priveste finisajul (tencuieli , zugraveli , vopsitoria lemnului si 
metalului la interior si exterior) acestea  necesita lucrari de intretinere 
permanente. 

 Aceasta dovedeste ca in ultimii ani , activitatea de reparatii a cladirilor a 
fost directionata atat catre partea functionala a acestora cat si spre aspectul lor, 
efectuandu-se lucrari de zugraveli, vopsitorie si izolatii .  

 

Cai si mijloace de acces  

 

 S.C.”EMAILUL” S.A. Medias are incinta principala marginita de 
str.Carpati , deci are usor acces auto. Pe partea opusa se afla valea riului Tarnava  
Mare.Legatura cu reteaua feroviara fost desfiintata datorita imposibilitatii 
utilizarii in ultimii ani.  

 

Echipamente de productie si de transport 
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Utilajele folosite pentru producerea vaselor emailate sunt utilaje universale 
pentru prelucrarea mecanica a tablelor subtiri (ghilotine , prese mecanice , prese 
cu transfer , instalatii de sudura prin presiune) sau specifice pentru emailare 
(instalatii de macinare si topire a fritelor , masini de emailat , cuptoare pentru 
uscarea si arderea emailului).  

De asemenea utilajele pentru producerea decorurilor (decalcomaniilor) sau 
pentru producerea colorantilor sunt utilaje specifice acestor activitati. 

 

Energie si utilitati   

  
  Principalele instalatii energetice detinute in prezent de S.C. 
”EMAILUL”S.A. Medias sunt: 
 - pentru energia electrica – societatea dispune de patru posturi proprii de 
transformatoare de 20/0,4 kv si anume : 

-    un transformator de 1.600 kVA si 
- un transformator de 2.000 kVA 
-    doua transformatoare de 1.000 kVA. 

-pentru gaze naturale alimentarea se face prin doua conducte cu Dn 200 si 
respectiv  Dn 300 mm. Societatea dispune de statie proprie de reglare a presiunii 
de gaze pana la 0,5 barr ; 

-pentru apa calda – societatea dispune de 4 cazane VIESSMANN - care  
produc apa calda tehnologica pentru caile de decapare si degresare precum si 
pentru incalzire si apa calda menajera. 

-pentru aer comprimat – cele cinci compresoare de 15 m.c./h  produc 
annual 6 mil.m.c. de aer comprimat la 7 atmosfere presiune de livrare in scop 
tehnolocic. 

-pentru  apa – alimentarea facadu-se printr-o conducta Dn 500 m. 
 
2.2. Gradul de uzura a proprietatilor societatii comerciale 
 
      Gradul de uzura inregistrat in anul 2019 rezulta din urmatorul tabel:  

                                                                                      -RON-  
Nr. 

Crt 

 

Grupa 

Valoare 

Inventor 

 

Amortizare 

Grad 

   Uzura (%) 
1. Constructii 11.458.499 6.784.582 59,21 
2. Instalatii tehnice, mijloace 

de transport 
29.871.703 24.862.632 83,23 

3. Alte utilaje instalatii si 
mobilier 

24.022 18.704 79,17 

 Total 41.354.224 31.665.918 76,57 

 
2.3. Dreptul de proprietate  
 
Societatea detine titlu de proprietate asupra imobilelor sale din patrimoniu. 

Societatea detine in proprietate  constructii  ocupand o suprafata de  46.293 m.p., 
toate aflate in proprietate , amplasate in orasul Medias.  

 



12 
 

 
Societatea a obtinut titlul de proprietate asupra terenurilor atestat cu 

Cerificat Seria MO3 nr.4822/15.09.1999, pentru o suprafata de 92.894 m2 din 
care a vandut 558 m2  in anul 2006 si a mai achizitionat 4000 m2 . 

 
Suprafetele terenurilor sunt redate mai jos: 
 
 

Nr. 

Crt 

 

TERENURI 

 

 AMPLASAMENT 

Suprafata 

(mp) 

Valoare 

contabila 

(lei) 
1. Sediul central Str.Carpati nr.19 

CF nr.3317/II ,  
nr.top.882/1-26 

 
54.488 mp. 

 
532.805,12 

 
2. Teren sportiv Str.Stadionului nr.35 

CF nr.3317/II , nr.top.3594/1 
 

18.540 mp. 
 

181.289,68 
3. Casa vestiar Str.Stadionului nr.85 

CF nr.3347/II,nr.top.3574 
 

648 mp. 
 

6.336,34 
4. Teren Frite II Str.Garii  

CFnr.3317/II, 
nr.top. 5113/6/2/2/2/1 

 
 

7.500 mp. 

 
 

3.337,25 
5. Casa reglare teren 

agricol 
 
CF nr.3317/II,nr.top.887 , 888 

 
320 mp. 

 
3.129,06 

7. Calea ferata 
uzinala 

 
CF nr.3317 ,nr.top. 967/2/2 

 
6.840 mp. 

 
66.883,57 

8. 

 

Teren neconstruit Str.Garii C.F. nr.11512,  
nr.top 5110-5111/4/1/1 

 
4.000 mp. 

 
6.643,58 

 Total 92.336 mp 920.424,60 
 

 

3. PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE 

SC.”EMAILUL”S.A. 
 

 3.1. Pietele pe care se negociaza valorile mobiliare 
Valorile  emise de SC.”EMAILUL”S.A Medias se tranzactioneaza din luna iunie 
1997 pe Sistemul alternativ de tranzactionare al BVB 
 
 3.2. Politica de dividende 

Actiunile societatii sunt detinute de un numar de aproximativ 3.735 
actionari persoane fizice si juridice Asociatiei salariatilor, precum si SIF  
Transilvania . 

Situatia dividendelor pe ultimii 3 ani se prezinta astfel: 
 

 2017 2018 2019 
Dividende TOTAL 2.787.706 2.787.706 - 
Dividend brut/actiune 1,11 1,11 - 
Dividend net/actiune  1,05 1,05 - 
 
3.3. Societatea nu si-a achizitionat propriile actiuni. 
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3.4. Societatea nu detine filiale. 
3.5. Societatea nu a emis obligatiuni sau alte titluri de creanta. 
 

4. CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE  
  

4.1.Lista administratorilor : 
a) ing.CRETU TRAIAN – director general al Consiliului de  

Administratie. 
Este cetatean roman , domiciliat in Medias ,  Jud.Sibiu. Este de profesie 

inginer, si lucreaza in societate din anul 1981, imediat dupa absolvirea 
Institutului Politehnic Cluj Napoca , trecand prin stadiile de inginer sef de sectie 
si din anul 1990 – director general ; de 29 aniocupa functii de conducere in 
societate, iar din august 1994 a fost manager general al SC”EMAILUL’SA pana 
la A.G.A. din 5.11.1996 cand a fost ales presedintele Consiliului de 
Administratie pe o perioada de 4 ani, prelungindu-i-se mandatul pana in prezent 
la fiecare patru ani. 

In cadrul AGA din anul 2016, a fost reales membru al consiliului de 
administratie si presedinte al acestuia. 

Domnul ing.Cretu Traian a participat la capitalul social al societatii cu un 
numar de  300.438 actiuni in valoare nominala de 2,50 lei. 

La data prezentului raport domnul TRAIAN CRETU a incheiat contract 
de mandat pentru functia de director general, contractul de munca fiindu-i 
suspendat conform modificarii Legii nr.31/1990 prevazut de Legea nr.441/2006. 

 
b)  ec.VASIU NICOLAE   
Este cetatean roman , domiciliat in Medias , judetul Sibiu. Este de profesie 

economist  . Dupa ce a absolvit Facultatea de Stiinte Economice Cluj in 1981 a 
lucrat ca inspector , sef birou , la B.N. Medias , momentan detinand functia de 
director la Banca Comerciala Medias din anul 1990. 

Domnul ec.Vasiu Nicolae detine un numar de 35 actiuni in valoare  
nominala de 2,50 lei. 

 
 c)  ing. GÎLEA MIHAI NICOLAE  

Este cetatean roman domiciliat in Sibiu . Este de profesie inginer . 
Detine un numar de 84.148  actiuni in valoare nominala de 2,50 lei din 

capitalul social al societatii. 
 

  
    4.2. Conducerea executiva  ,  este structurata astfel : 
 -director tehnic :       ing.URDEA AUREL 
 -director economic :   ec.FRATEAN MIHAELA 
 -director marketing : ing.VLASIN DOREL 
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Directorul tehnic 
- coordoneaza direct activitatea de productie, proiectare tehnologii si 

 norme de consumuri. 
 Directorul economic 

- coordoneaza compartimentele financiar, contabilitate , C.F.G. si oficiul  
de calcul.   

Directorul de marketing  
 - coordoneaza compartimentele desfacere , aprovizionare-transport, si 
export. 
 

 a) ec.Fratean Mihaela Dorina , director economic    
- Este cetatean roman , domiciliat in Medias judetul Sibiu , este de 

profesie economist , si lucreaza  in societate ca economist de la 
absolvirea Facultatii de Stiinte Economice Cluj Napoca . Ocupa functii 
de conducere din 1991 cand a devenit contabil sef , iar din 1992 este 
director economic la SC.”EMAILUL”S.A Medias.  

Detine  64.269  actiuni din capitalul social al societatii. 
 

 b.) ing.Urdea Aurel , director adjunct tehnic 
- Este cetatean roman , domiciliat in comuna Tarnava,  judetul Sibiu , de 

profesie inginer  si a absolvit Facultatea de Electrotehnica a Institutului 
Politehnic Cluj Napoca . Dupa absolvirea pana in prezent este angajat al  
SC.”EMAILUL’SA Medias , mai intai ca inginer apoi sef de sectie si  
incepand cu 2013 , ca director adjunct tehnic. Ocupa functii de 
conducere din anul 1990.  

Detine 19.773 actiuni din  capitalul social al societatii. 
 

 c.) ing. Vlasin Dorel , director marketing  
- Este cetatean roman , domiciliat in Medias ,  judetul Sibiu  , de profesie 

inginer  si a absolvit Facultatea de Mecanica si Masini Unelte Brasov . 
In anul 1984 se angajeaza in cadrul SC.”EMAILUL”SA Medias. Pana 
in anul 1987 este sef atelier la sectia Email , din anul 1987 pana in anul 
1997 este sef sectie la sectia I Mecanica, iar din luna noiembrie 1997 
pana in prezent este director marketing. 
Detine 45.560 actiuni din capitalul social al societatii. 

 

4.3. Litigii sau proceduri administrative in care au fost implicate 

persoanele din conducere. 
Persoanele din conducerea Societatii Comerciale “EMAILUL”S.A nu au 

fost implicate in nici un litigiu sau procedura administrativa. 
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5. Situatia financiar – contabila 

 
In anul 2002, societatea a aplicat pentru prima data Reglementarile 

Contabile armonizate cu Directiva a IV –a , a CEE si cu Standardele 
Internationale de Contabilitate aprobate prin O.M.F.P. 94/2001. Rezultatele 
financiare la 31.12.2001 au fost retratate in conformitate cu aceleasi 
reglementari, fara aplicarea IAS 29 “Raportarea financiara in economii 
hiperinflationiste”. In perioada 2003 -  2005 s-au aplicat in continuare aceleasi 
reglementari armonizate cu IAS. In anul 2006 societatea a trecut la aplicarea 
regulamentelor contabile conforme cu Directivele europene, conform 
O.M.F.P.nr.1752/2005. Incepand cu anul 2009, reglementarile contabile s-au 
schimbat conform OMFP 3055/2009, iar incepand cu 2015 societatea aplica 
reglementarile contabile conform OMFP 1802/2014. 

 
Situatia economico- financiara pe ultimii 3 ani se prezinta astfel : 
 
5.1.Elementele de bilant care reprezinta cel putin 10% din total active 

sunt prevazute in tabelul urmator :  

-lei - 
 2017 2018 2019 

I. Total ACTIVE din care: 49.515.353 52.308.067  

Active imobilizate din care: 12.088.888 11.476.172 11.891.778 

  - imobilizari corporale 12.070.434 11.467.068 11.887.402 
Active circulante total din care: 37.407.779 40.814.665 40.194.221 

  a) Stocuri din care: 16.436.687 17.605.161 19.556.550 
  - materii prime si materiale  8.405.554 9.176.808 9.452.308 
  - produse finite si marfuri 7.007.625 5.743.779 1.359.288 
  b) Creante din care:  7.519.833 10.180.906 9.680.892 
  - creante comerciale 6.982.052 9.374.312 8.629.984 
  Cheltuieli inregistrate in avans 18.686 17.230 17.044 
II. DATORII din care: 15.859.862 18.904.300 18.674.082 

  - credite 4.111.154 3.951.647 5.754.606 
  - datorii comerciale 8.206.855 11.649.011 9.301.345 
III. ACTIVE CIRCULANTE NETE 

respectiv DATORII CURENTE NETE 

21.385.843 21.762.185 21.382.807 

IV. ACTIVE MINUS DATORII 

CURENTE 

33.474.731 33.238.357 33.274.585 

V. CAPITALURI PROPRII din care: 30.765.163 31.371.866 31.544.437 

  - Capital social 6.305.295 6.305.295 6.305.295 
  - Rezerve din care: 10.686.379 12.591.149 12.879.798 
   -Rezerve din reevaluare 2.647.007 2.391.068 2.151.824 
VI. REZULTATUL REPORTAT    

VII. REZULTATUL EXERCITIULUI 4.871.300 3.394.409 2.960.278 
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5.2. Prezentarea contului de profit si pierderi cu elemente de venituri si 

cheltuieli cu o pondere de cel putin 20% din cifra de afaceri: 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                        -lei- 
DENUMIRE INDICATORI (lei) 2017 2018 2019 

 I. Venituri din exploatare 97.292.120 98.208.173 97.866.645 
II .Cheltuieli din exploatare 91.363.860 94.168.482 94.321.460 
   A. Rezultat profit  5.928.260 4.039.691 3.545.185 
III.Venituri financiare 707.726 363.784 536.615 
IV.Cheltuieli financiare  791.037 594.755 645.565 
     B. Rezultat profit/pierdere -83.311 -230.971 -108.950 
V. Venituri totale 97.999.846 98.571.957 98.403.260 

VI.Cheltuieli totale 92.154.897 94.763.237 94.967.025 

     D. Rezultate brut al exerc.-profit       5.844.949 3.808.720 3.436.235 
     E. Impozitul pe profit 973.649 414.311 475.957 
     F. Rezultatul net al exerc.profit 4.871.300 3.394.409 2.960.278 
CIFRA DE AFACERI 94.835.831 97.715.811 95.591.765 

 

5.3. Cash –flow 
     Resursele proprii realizate in anul 2019 au fost de 111.432 mii lei din care : 

-    13.029 mii.lei disponibilitati la inceputul  perioadei ; 
-    98.403 mii lei resurse proprii realizate  in anul 2019.   

Necesarul de resurse pentru anul 2019 a fost de 137.326 mii lei din care : 
-    94.321 mii lei pentru finantarea cheltuielilor de exploatare; 
-         646 mii lei pentru finantarea cheltuielilor financiare ; 
-       1.689 mii lei pentru finantarea imobilizarilor corporale si necorporale 
-       476 mii lei pentru impozitul pe profit ; 
-       9.681 mii lei pentru acoperirea creantelor de incasat ; 
-     19.556 mii lei pentru finantarea stocurilor ; 
-     10.957 mii.lei disponibilitati la sfarsitul perioadei ; 

Deficitul de 25.894 mii lei fost acoperit partial din credite bancare, credite 
comerciale iar diferenta a constituit-o platile datorate fata de furnizori, buget  si 
actionari. 

In anul 2019 au fost declarate dividende in valoare de 2.788 mii lei, 
ramanand in sold neridicate aferente anilor anteriori suma de 727 mii lei.  

Din profitul net al anului 2019 in valoare de 2.960 mii lei ,suma de 93.968 
lei se repartizeaza la rezerve iar diferenta de 2.866.310 lei ramane nerepartizat, 
conform hotararii AGOA.. 
   Datorita crizei create de COVID-19 si a situatiei de urgenta impusa de acesta,  

trebuie asigurate resursele financiare ale societatii si prin urmare profitul net in valoare 

de 2.866 mii lei ramane nerepartizat.  
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          Presedintele  

      Consiliului de Administratie  

 

DIRECTOR GENERAL,                        DIRECTOR  ECONOMIC, 

           Ing.CREŢU TRAIAN                             Ec. FRĂTEAN MIHAELA 
 



 

 

 

 

 

D E C L A R A Ţ I E 

 

 de conformitate a raportarilor financiar-contabile la 31.12.2019 

 

 

 Subsemnaţii ing.CREŢU TRAIAN director general şi ec.FRĂTEAN 

MIHAELA director economic, reprezentanţi legali ai S.C.”EMAILUL”S.A , cu 

sediul în Mediaş, Str. Carpaţi, nr.19, jud. Sibiu, având Codul Unic de înregistrare 

nr.803115, cu nr. de ordine în Registrul Comerţului J32/7/14.01.1991, declarăm 

pe propria răspundere că,  după cunoştinţele noastre,  situaţia financiar-contabilă 

anuală care a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile,  

oferă o imagine corectă şi conformă cu realitatea a activelor, obligaţiilor, poziţiei 

financiare, contului de profit şi pierdere ale S.C. “EMAILUL” S.A Mediaş şi că 

Raportul Consiliului de Administratie  cuprinde o analiză corectă a dezvoltării şi 

performanţelor SC “EMAILUL”S.A Mediaş, precum şi o descriere a principalelor 

riscuri şi incertitudini specifice activităţii desfăşurate. 

 

  

 

DIRECTOR GENERAL,                               DIRECTOR ECONOMIC, 

Ing. CREŢU TRAIAN                                    Ec. FRĂTEAN MIHAELA      

 

 
 

















































                               DECLARATIE 

           in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991 

 

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2019 pentru : 

_____________________________________________________________________________________ 

Entitate: S . C .  EMAILUL  S.A 

Judetul: 32--SIBIU 

Adresa: localitatea MEDIAS, str. CARPATI, nr. 19, tel. 0269/843330 

Numar din registrul comertului: J 32/7/1991 

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni 

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 2599-Fabricarea altor articole din metal 

Cod unic de inregistrare: 803115 

_____________________________________________________________________________________ 

 

         Subsemnatul CRETU  TRAIAN isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare  

anuale la 31/12/2019 si confirma ca: 

        a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu 

reglementarile contabile aplicabile. 

        b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si 

a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata. 

        c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.  

 

 

                                                             Semnatura 



S.C. EMAILUL S.A 

C.U.I : RO 803115 

Guvernanta Corporativa  

In ceea ce priveste guvernanta corporativa , la nivelul Emitentului au fost 

implementate principiile relevante de Guvernanta Corporativa cuprinse in ghidul emis in 

vederea sprijinirii societatilor listate pe AeRO, si anume „Principii de Guvernanta 
Corporativa pentru AeRO –piata de actiuni a BVB”. 

Astfel societatea Emailul S.A. Medias se conformeaza principiilor relevante de 

guvernanta corporativa aplicabile emitentilor de pe ATS AeRO administrat de BVB , in ceea 

ce priveste comunicarea cu investitorii, integritatea procesului de raportare financiara si 

eficacitatea controalelor interne. 

Pentru anul in curs ,emitentul isi propune sa formalizeze procesele interne de 

guvernanta corporativa si sa revizuiasca conditiile de conformitate ,asa cum acestea sunt 

descrise in Codul BVB de guvernanta corporativa aplicabil emitentilor de pe ATS AeRO. 

O sinteza a gradului de conformare la cerintele guvernantei corporatiste se regaseste in 

urmatorul tabel: 

 

Cod Prevederi care trebuie respectate Respectă 
integral 

Respectă 
parțial 

Nu 

respecta  

Motivul pentru 

neconformitate 

Secțiunea A – Responsabilitățile Consiliului de Administrație (Consiliul) 

A1. Societatea trebuie să dețină un Regulament 

intern al Consiliului (Regulament de 

Guvernanță) care include termenii de 

referință/responsabilitățile Consiliului și 

funcțiile cheie de conducere ale Societății. 
Administrarea conflictului de interese la 

nivelul Consiliului trebuie să fie prevazută 

în acest regulament. Regulamentul va defini 

o politică clară cu privire la delegarea de 

competențe, care va include o listă formală 
de aspecte rezervate deciziei Consiliului și o 
separare clară a responsabilităților între 
Consiliu și conducerea executivă.  

DA    

A2. Orice alte angajamente profesionale ale 

membrilor Consiliului, inclusiv poziția de 

membru executiv sau neexecutiv al 

Consiliului în alte societăți (excluzând filiale 

ale Societății) și instituții non-profit, vor fi 

aduse la cunoștinta Consiliului înainte de 

numire și pe perioada mandatului.  

 

DA    



 

A3. Fiecare membru al Consiliului trebuie să 

prezinte Consiliului informații privind orice 

raport/relație cu un acționar care deține 

direct sau indirect acțiuni reprezentând 
peste 5% din toate drepturile de vot. 

Această obligație se referă la orice fel de 

raport/relație care poate afecta poziția 

membrului cu privire la chestiuni decise de  

Consiliu. 

DA    

A4. 

 

 

Raportul anual va informa dacă a avut loc o 

evaluare a Consiliului sub conducerea 

Președintelui. Raportul anual trebuie să 

conțină de asemenea numărul de sedințe ale 

Consiliului. 

DA    

 

A5.           

 

  

 

Procedura privind cooperarea cu 

Consultantul Autorizat pentru perioada in 

care acesta cooperare este impusa de Bursa 

de Valori Bucuresti, care va cuprinde cel 

putin urmatoarele:      

  

DA    

A5.1     

  

Persoana de legatura cu Consultantul 

Autorizat. 

 

DA    

A5.2  

 

 

 

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 incat Consultantul 

Autorizat sa poata fi consultat. 

 

DA    

A5.3 

 

 

Obligatia de a furniza Consultantului 

Autorizat toate informatiile relevante si orice 

informatie pe care in mod rezonabil o 

solicita Consultantul Autorizat pentru 

indeplinirea responsabilitatilor ce-i revin. 

  

DA    

A5.4 Obligatia de a informa Bursa de Vaori 

Bucuresti cu privire la orice 

disfunctionalitate aparuta in cadrul 

cooperarii cu Consultantul Autorizat sau 

schimbarea Consultantului Autorizat. 

 

 

DA    



 

Secțiunea B – Controlul / Auditul Intern 

B1. Consiliul va adopta o politică prin care să se 

asigure că orice tranzacție a Societății cu 
oricare dintre societățile cu care are relații 
strânse (părți afiliate/legate), a cărei valoare 

este egală cu sau mai mare de 5% din activele 

nete ale Societății (conform celei mai recente 

raportări financiare) este aprobată de 
Consiliu. 

  DA NU ESTE 

CAZUL 

B2. Auditul intern trebuie  efectuat  de către o 

divizie distinctă din punct de vedere al 

structurii organizatorice (Departamentul de 

Audit Intern) din cadrul Societății sau prin 

contractatea serviciilor furnizate de o entitate 

independentă (firmă de audit). 
Departamentul de audit intern sau firma de 

audit va raporta direct Directorului General 

și, după caz, Consiliului.  

DA    

Secțiunea C – Recompense echitabile și motivare 

C1. Societatea va publica în Raportul anual o 

secțiune care va include veniturile totale ale 

membrilor Consiliului și ale Directorului 
General și valoarea totală a tuturor 
bonusurilor sau a oricăror  compensații  
variabile, inclusiv ipotezele cheie și 
principiile pentru calcularea acestora. 

DA    

D1. Societatea trebuie să organizeze un Serviciu 

de Relații cu investitorii făcut cunoscut 

publicului larg prin persoana responsabilă. 

Suplimentar față de informațiile impuse de 

prevederile legale, Societatea trebuie să 

includă pe pagina sa de internet o secțiune 

dedicată Relațiilor cu Investitorii, în limbile 

română și engleză, care să prezinte toate 

informațiile relevante de interes pentru 

investitori, inclusiv: 

DA    



D1.1 Principalele regulamente ale Societății, în 

particular Actul constitutiv și regulamentele 

interne ale organelor statutare. 

DA    

D1.2 CV-urile membrilor organelor statutare. DA    

D1.3 Rapoarte curente și rapoarte periodice. DA    

D1.4 Informații cu privire la adunările generale ale 

acționarilor: ordinea de zi și materialele 

aferente; hotărârile adunărilor generale. 

DA    

D1.5 Informații cu privire la evenimente 

corporative precum plata dividendelor sau 

alte evenimente care au ca rezultat obținerea 

sau limitări cu privire la drepturile unui 

acționar, incluzând termenele limită și 

principiile unor astfel de operațiuni. 

DA    

D1.6 Alte informații de natură extraordinară care 

ar trebui făcute publice: 

anularea/modificarea/inițierea cooperării cu 

un Consultant Autorizat; 

semnarea/reînnoirea/terminarea unui acord 

cu un Market Marker. 

DA    

D1.7 Societatea trebuie să aibă o functie de Relații 
cu Investitorii și să includă în secțiunea 

dedicată acestei funcții, pe pagina de internet 

a Societății, numele și datele de contact ale 

unei persoane care are  capacitatea de a 

furniza, la cerere, informații corespunzătoare. 

DA    

D2. Societatea trebuie să adopte o politică de 
dividend ca un set de direcții/principii  

referitoare la repartizarea profitului net. 

Politica de dividend trebuie publicată pe 

pagina de internet a Societății. 
 

 

DA    

D3. Societatea trebuie să adopte o politică cu 
privire la prognoze, indicând dacă acestea 
vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezintă 

concluzii cuantificate ale studiilor care 

vizează determinarea impactului total al unei 

liste de factori referitori la o perioadă 

viitoare (ipoteze). Politica trebuie să prevadă 

frecvența, perioada avută în vedere și 
conținutul prognozei. Dacă sunt publicate, 

prognozele vor fi parte a rapoartelor anuale, 

semestriale sau trimestriale. Politica privind 

DA    



prognozele va fi publicată pe pagina de 
internet a Societății. 

D4. Societatea trebuie să stabilească data și locul 
unei adunări generale astfel încât să permită 

participarea unui număr cât mai mare de 

acționari. 

 

DA    

D5. Rapoartele financiare trebuie să includă 

informații atât în limba română cât și în 

engleză, cu privire la principalii factori care 

influențează schimbări la nivelul vânzărilor, 

profitului operațional, profitului net sau orice 

alt indicator relevant. 

 DA  Rapoartele 

financiare includ 

informatii doar 

in limba 

romana,avand in 

vedere ca 

societatea nu are 

actionari straini. 

D6. Societatea trebuie să organizeze cel puțin o 

întâlnire/conferință telefonică cu analiști și 

investitori, în fiecare an. Informațiile 

prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate în 

secțiunea Relații cu Investitorii de pe pagina 

de internet a Societății, la momentul 

respectivei întâlniri/conferințe telefonice. 

DA    

 

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL      DIRECTOR ECONOMIC 

Ing. CRETU TRAIAN      Ec. FRATEAN MIHAELA 



 

S.C.”EMAILUL”S.A. 
           MEDIAS 
 

  NOTA  1 
 

ACTIVE IMOBILIZATE  

                             -Lei- 
 

Valoarea bruta**) 

Deprecieri  

(amortizari si provizioane) 

 

Elemente de 

activ*) 

 

Sold la 1 

ianuarie 2019 

 

Cresteri  

 

Reduceri 

Sold la  

31 decembrie 

2019 

Sold la 

 1 ianuarie 2019 

Deprecierea 

inreg.in cursul 

anului 2019 

 

Reduceri sau 

reluari 

Sold la 

 31decembrie 

2019 

0 1 2 3 4=1+2-3 5 6 7 8=5+6-7 

Alte imobilizari 283.838 10.879  294.717 275.144 15.608 0 290.752 

 

Terenuri  920.425 0 0 920.425 0 0 0 0 

 

Constructii  10.819.553 653.528 14.582 11.458.499 6.420.258 374.116 9.792 6.784.582 

Instalatii tehnice 

si masini 29.494.506 1.030.134 652.937 29.871.703 24.526.540 989.029 652.937 24.862.632 

Alte instalatii  

  utilaje si mobilier 20.932 5.631 2.540 24.023 18.898 1.506 1.700 18.704 

Imobilizari 

corp. în curs 1.177.348 1.783.643 1.682.320 1.278.671 0 0 0 0 

 

Imob.fin. 410 0 0 410 0 0 0 0 

 

Total 42.717.012 3.483.815 2.352.379 43.848.448 31.240.841 1.380.259 664.429 31.956.670 

  

DIRECTOR GENERAL ,                                        DIRECTOR ECONOMIC, 

     Ing. CREŢU TRAIAN                                            Ec. FRĂTEAN MIHAELA 

 

 

 

 

 



S.C.”EMAILUL”S.A. 
                   MEDIAS 

 

 

  NOTA 2  

 

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI  

                                                                                                                                                                                     - lei - 
 

Denumirea provizionului 

Sold la 1 ianuarie 

2019 

Transferuri * ) Sold la 31 decembrie 

2019 In cont Din cont 

0 1 2 3 4 = 1+2-3 

 

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI 

 

1.866.491 

 

1.455.148 

 

1.591.491 

 

1.730.148* 

 

PROVIZIOANE PENTRU CLIENŢI INCERŢI 
 

11.792 

 

0 

 

0 

 

11.792 

     

     

     

     

     

 

     * La sfarsitul anului 2019, au fost constituite provizioane pentru concediile de odihna ramase neefectuate de salariati in anul de raportare in valoare de  

       1.405.148 lei. 

 

 

DIRECTOR GENERAL ,                                                      DIRECTOR ECONOMIC, 

     Ing. CRETU TRAIAN                                                       Ec. FRATEAN MIHAELA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

S.C.”EMAILUL”S.A. 
                     MEDIAS 
 

 

 

 

                   NOTA 3  

 

REPARTIZAREA PROFITULUI PENTRU ANUL 2019 
                                                                                                                         -  lei - 
 

DESTINATIA SUMA 

PROFIT NET DE REPARTIZAT 2.960.278 

- REZERVE 93.968 

- ACOPERIREA PIERDERII CONTABILE 0 

- DIVIDENDE 0 

PROFIT NEREPARTIZAT* 2.866.310 

 

*Datorita crizei create de COVID-19 si a situatiei de urgenta impusa de acesta,  trebuie asigurate resursele financiare ale societatii si prin urmare  

  propunem ca   profitul net  in valoare de 2.866.310 lei sa  ramana  nerepartizat. 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL ,                                                     DIRECTOR ECONOMIC, 

Ing.CRETU TRAIAN       Ec.FRATEAN MIHAELA 
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

S.C.”EMAILUL”S.A. 
                     MEDIAŞ 
 

 

                       NOTA 4 

 

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE   
           

                                                                             - lei -     
  

 

INDICATORUL 

 

Exercitiul precedent 2018 

 

Exerciţiul curent 2019 

0 2 3 

1. Cifra de afaceri neta 97.715.811 95.591.765 

2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5) 75.130.413 75.285.801 

3. Cheltuielile activitatii de baza 57.238.561 56.705.236 

4. Cheltuielile activitatilor auxiliare 6.966.878 7.263.366 

5. Cheltuielile indirecte de productie 10.924.974 11.317.199 

6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2) 22.585.398 20.305.964 

7. Cheltuielile de desfacere      4.496.718 4.491.901 

8. Cheltuieli generale de administratie    17.323.726 15.959.292 

9. Alte venituri din exploatare 3.274.737 3.690.414 

10.Rezultatul din exploatare (6-7-8+9) 4.039.691 3.545.185 

 

DIRECTOR GENERAL ,                                                        DIRECTOR ECONOMIC, 

    Ing. CREŢU TRAIAN                                                            Ec. FRĂTEAN MIHAELA 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

S.C.”EMAILUL”S.A. 
                   MEDIAS 
 

 

      NOTA 5 

 

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR  
 

                                                                                                                                                                                 - lei - 

 

Creante  

Sold la 31 decembrie 

2019(col.2+3) 

Termen de lichiditate 

Sub 1 an Peste 1 an 

0 1 2 3 

Total din care : 9.681.302 9.681.302 - 

Alte creante imobilizate 410 410 - 

Creante din active circulante  9.680.892 9.680.892 - 
 
 

                                                                                                                                                                               - mii lei - 

 

Datorii   

Sold la 31 decembrie 

2019(col.2+3) 

Termen de exigibilitate 

Sub 1 an 1 – 5 ani Peste 5 ani 

0 1 2 3 4 

Total din care : 18.674.082 18.674.082 - - 

Credite bancare  5.754.606 5.754.606 - - 

Furnizori + clienti creditori 9.546.622 9.546.622 - - 

Alte datorii 3.372.794 3.372.794 - - 
 
 

 

DIRECTOR GENERAL ,                                                      DIRECTOR ECONOMIC, 

     Ing. CRETU TRAIAN       Ec.FRATEAN MIHAELA 
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Nota 6     

 PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE LA 31.12.2019 

 

 

   1.Baza întocmirii situaţiilor financiare şi a înregistrărilor contabile 

Situaţiile financiare , prezentate de către S.C”EMAILUL”S.A Mediaş , au 
fost întocmite în conformitate cu Reglementările contabile privind situatiile 

financiare anuale individuale si situatiile financiare consolidate aprobate prin  

O.M.F.P. nr.1802/2014 şi cu Normele privind completarea situaţiilor financiare 
pentru anul 2019, aprobate prin O.M.F.P nr.3781/2019. 

 Înregistrările în contabilitate a  operaţiunilor patrimoniale pentru  anul  2019 

s-au efectuat cu respectarea prevederilor Legii nr. 82/1991 a contabilităţii 
republicată, în moneda naţională – leu denominat (RON). La întocmirea situaţiilor 
financiare s-au respectat principiile şi metodele stabilite de Comitetul pentru 
Standardele Internaţionale de Contabilitate (IASC) care au fost adoptate pentru a se 
aplica entităţilor economice româneşti. 
 Evaluarea elementelor patrimoniale în situaţiile financiare s-a efectuat la 

cost istoric şi la valoarea justă la finele exerciţiului.   
   Continuitatea activităţii 

Incertitudinea existentă în România referitor la  politica economica , face 
posibilă apariţia unor variaţii imprevizibile în ceea ce priveşte intrările de numerar 

viitoare. Cu toate acestea, administratorii şi conducerea cred că societatea va putea 
sa-si continue activitatea in baza contractelor incheiate pentru 2019 cu beneficiari 

interni si externi şi prin urmare situaţiile financiare au fost întocmite pe baza 
acestui principiu. 

 Conversia tranzacţiilor în moneda străină 

Tranzacţiile societăţii în moneda străină  sunt înregistrate la cursurile de 
schimb din data tranzacţiilor. Câştigurile şi pierderile rezultate din decontarea 
tranzacţiilor într-o monedă străina şi din conversia activelor şi datoriilor monetare 
exprimate în moneda străină, sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere. 
Asemenea solduri sunt convertite în lei la cursurile de schimb de la sfârşitul anului, 
la rata oficială a Băncii Naţionale a României, existentă la data bilanţului. 
La data de 31 decembrie 2019 cursul oficial de schimb utilizat a fost de: 

 

▪ 1 USD = 4,2608 lei; 

▪ 1 EUR = 4,7793 lei. 

 



 

 

 

2 

 

2. Reguli si metode contabile 

 2.1. Imobilizări necorporale 

 S.C.’EMAILUL”S.A. Mediaş, deţine in patrimoniu la 31.12.2019, 

imobilizări necorporale în valoare bruta 294.718 lei, înregistrate la cost istoric egal 
cu preţul de achiziţie reprezentând licenţe, programe informatice în valoare de 
265.588 lei ,  si modele înregistrate la OSIM în valoare de 29.129 lei.    

Principalele intrări din cursul anului 2019 au fost de 10.879 lei reprezentand 

licenţe informatice. 

 Pentru calculul amortizării s-a utilizat metoda liniară pe o perioada de 1 an -

3 ani. În bilanţ, imobilizările necorporale sunt înscrise la valoarea netă : valoarea 
brută diminuată cu amortizarea  - fiind amortizate în proporţie de 98,65 %. 

Amortizarea contabilă a coincis cu amortizarea fiscală, ca urmare nu au 
rezultat diferenţe temporare care să genereze provizioane pentru impozit amânat. 

 

2.2. Imobilizări corporale 

 Imobilizările corporale din terenuri şi mijloace fixe în sumă de 42.274.649     

lei, au fost înregistrate în contabilitate la cost de achiziţie, care include toate 
cheltuielile ocazionate de aprovizionarea, montarea şi punerea în funcţiune a 

acestora. 

 Actualizarea la inflaţie s-a făcut pe baza reglementarilor legale obligatorii 
până la inclusiv H.G. 500/94 diferenţele din reevaluare fiind înregistrate în 
capitalul social cu aprobarea A.G.A. De asemenea imobilizările corporale au fost 
reevaluate în conformitate cu H.G.1553/2003, la 31.12.2006 , 31.12.2009, la 

31.12.2012  când s-a efectuat reevaluarea grupei Construcţii. La 31.12.2017 s-a 

efectuat reevaluarea constructiilor doar pentru stabilirea valorii de impozitare 

pentru taxele locale, fara sa mai fie inregistrata in evidenta contabila, conform 

ultimelor reglementari ANEVAR. 

 Valoarea imobilizarilor corporale a crescut în anul 2019 cu suma de  

1.689.292 lei, reprezentând active corporale achiziţionate sau modernizate, iar la 

finele anului au rămas neterminate 1.278.671 lei.  

Amortizarea contabilă se calculează după metoda liniară pentru toate 
imobilizările corporale existente tinând seama de duratele normale de funcţionare 
conform prevederilor Legii 15/1994 cu normele de aplicare şi modificările 
ulterioare.  

Amortizarea cumulată înregistrată la 31.12.2019 este de 31.665.918 lei. 

Valoarea rămasă neamortizată a imobilizărilor corporale la 31.12.2019 este de            

10.608.731 lei. 
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Terenurile nu se amortizează deoarece se consideră că, au o durată de viaţă 
nedefinită şi sunt înregistrate la valoarea de 920.425 lei. 
 Metodele de evaluare şi amortizare s-au menţinut la fel ca şi în exerciţiul 
financiar precedent, respectându-se principiul permanentei metodelor. 

 Întreţinerea şi reparaţiile mijloacelor fixe s-au trecut pe cheltuieli, iar 

modernizările care cresc valoarea şi durata de viaţă a activelor, au fost capitalizate 
deoarece măresc capacitatea lor de a genera profit in viitor.  

Imobilizările corporale scoase din funcţiune prin casare în valoare de 

670.059 lei, au fost eliminate din bilanţ împreună cu amortizarea aferentă, valoarea 

neamortizata a imobilizarilor scoase din functiune fiind de 5.630 lei.  

La închiderea bilanţului anului 2019 starea mijloacelor fixe este redată de 
următorii indicatori: 

       - gradul de uzură      =  amortizare/valoare inventar 74,90 %; 

       - gradul de reînnoire = valoarea mijl.fixe intrate in 2019 /val.rămasă  15,92 %. 

Societatea deţine dreptul de proprietate asupra terenurilor şi construcţiilor 
înregistrate în patrimoniu. 

Nu au fost recunoscute deprecieri ale imobilizarilor corporale pentru care să 
fie nevoie de ajustari de valoare în anul 2019. 

 

 2.3. Imobilizările financiare 

Imobilizările financiare înregistrate în bilanţ la 31.12.2019, în sumă de 410 
lei, reprezintă garanţii constituite în favoarea unui furnizor de telefonie mobilă,  
conform contractului încheiat cu acesta şi au fost evaluate la valoarea contabilă de 
intrare, nefiind purtătoare de dobânzi. 

 

 3. Stocuri  

 Stocurile în sumă de 19.556.550 lei, au înregistrat o crestere de 11,08 %  la 

31.12.2019 faţă de 31.12.2018 şi sunt evaluate în felul următor: 
 3.1. Materiile prime şi materialele în valoare de 9.452.308 lei, sunt 

evaluate la cost de achiziţie care cuprinde preţul de facturare plus toate cheltuielile 

ocazionate de aprovizionare (ambalaj, transport, taxe vamale etc.), iar la ieşire se 
utilizează, valoarea de intrare prin aplicarea metodei FIFO. Valoarea stocurilor de 

materii prime şi materiale a crescut cu 3 % faţă de sfârşitul anului 2018. 

 3.2. Producţia in curs de execuţie in suma de 1.359.288 lei se determină 
prin inventarierea la finele perioadei şi evaluarea la costul produselor, în funcţie de 
faza de prelucrare în care se afla. Producţia în curs de execuţie a înregistrat o 

scadere cu 45,49  % faţă de anul precedent. 
 3.3. Produsele finite şi mărfurile în valoare de 8.662.034 lei, sunt 

înregistrate la preţ prestabilit corectat cu valoarea diferentelor de preţ repartizate 
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atât asupra valorii produselor ieşite cât şi asupra stocului şi au crescut cu 50,80 % 

faţă de 31.12.2018.  

Mărfurile în valoare de 72.722 lei, sunt înregistrate la preţ de vânzare cu 
amănuntul, corectat cu valoarea adaosului comercial şi cu TVA-ul neexigibil. 

La încheierea exerciţiului financiar societatea a destocat cheltuielile de 

desfacere din costul produselor finite pe baza evidenţei din contabilitatea de 
gestiune.  

 4. Creanţe 

 Creanţele  în suma de 9.680.892 lei au scazut faţă de anul precedent cu 4,91 

% şi sunt înregistrate în bilanţ la valoarea realizată, care este egală cu suma 
facturată, nefiind ajustate cu provizioane . 

În cadrul creanţelor ponderea de peste 90 % o deţin clienţii, iar diferenţa o 
reprezintă creanţe în legătură cu: personalul, bugetul statului sau alţi debitori. 

Creanţele în valută au fost evaluate iniţial la cursul de schimb din data 
intrării, iar la finele fiecarei luni au fost reevaluate la cursul de schimb valabil la 

sfarsitul lunii respective. 

 O parte a creanţelor societăţii sunt compensate, schimbate pe bunuri primite 
de la clienţii societăţii. Aceste compensări sunt incluse în situaţia fluxurilor de 
numerar.  

5. Casa şi conturi la bănci 
 Disponibilităţile băneşti însumează la 31.12.2019: 10.956.779 lei,   

evidenţiate în bilanţ şi în situaţia fluxurilor de trezorerie, includ numerarul  din 

casa de 87.299 lei, disponibilul din conturile bancare de lei şi valută de 10.868.606 

lei. 

 Soldurile conturilor bancare din extrasele de cont, corespund cu evidenţele 
contabile. Disponibilităţile în devize s-au reevaluat la finele fiecarei luni şi  s-au 

înregistrat diferenţele rezultate în venituri sau cheltuieli  conform prevederilor 
legale. 

6. Datorii 

 Datoriile totale în suma de 18.674.082 lei, se înscriu în  categoria celor care 

trebuie plătite intr-o perioadă de un an şi sunt înregistrate în situaţiile financiare ca 
şi creanţele, la valoarea nominală. Datoriile în valută au fost reevaluate lunar la fel 

ca şi creanţele la cursul de schimb valabil la sfarsitul fiecarei luni. 

 6.1. În totalul datoriilor ponderea de 51,12 %, o deţin datoriile comerciale 

faţă de furnizorii interni şi externi, datorii care se încadrează în termenele 
contractuale.  

 6.2. Pondere de 30,82 % în cadrul datoriilor o au creditele bancare, care 
constituie pentru societate o sursă permanentă de acoperire a deficitului de 

trezorerie, pentru asigurarea surselor de finanţare a producţiei, prin diverse tipuri: 



 

 

 

5 

 

- linie de credit pentru finanţarea producţiei 9.000.000 lei în cadrul 
facilităţii multiprodus, din care angajat la 31.12.2019 – 2.813.562 lei; 

- linie de credit în lei/valută neangajant – 750.000 EUR din care angajat la 

31.12.2019  - 615.474  EUR. 

6.3. Celelalte datorii de 18,06 %, reprezintă datorii curente faţă de salariaţi, 
datorii fiscale, datorii pentru asigurările sociale, dividende cuvenite  
acţionarilor,etc. 
 7. Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 

Societatea nu a constituit in anul 2019 provizioane pentru riscuri şi cheltuieli  
pentru clienti incerti sau in situatie de insolventa , dar a constituit  provizioane 

pentru drepturile salariale cuvenite pentru concediile neefectuate aferente anului 

2019 in valoare de 1.405.148 lei. 

 De asemenea, societatea nu operează nici un alt plan de pensii sau de 
beneficii după pensionare şi deci nu are nici un fel de alte obligaţii referitoare la 
pensii, faţă de foşti sau actuali angajaţi. Toţi salariaţii sunt incluşi în sistemul de 
pensii de stat către care se plătesc obligaţiile de asigurări sociale. 
 8. Cheltuielile înregistrate în avans în sumă de  17.044  lei – la 31.12.2019 

reprezintă asigurări si abonamente. 
 9. Rezervele în valoarea de 12.879.798 lei, sunt evidenţiate în situaţiile 
financiare la costul istoric, conform prevederilor legale şi au înregistrat o crestere 

de 2,30% în anul 2019  in valoare de 288.649 lei, aceasta fiind diferenta dintre  

suma de 239.244 lei reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare prin 

preluarea in rezultatul reportat in cursul anului 2019 in conformitate cu  

reglementarile contabile aprobate prin OMFP 1802/2014 si 433.925 lei suma 

repartizată pentru surse de finantare din profitul net  aferent anului 2018, la care se 

adauga suma de 93.968 lei reprezentand rezerve constituite aferente profitului 

scutit reinvestit in cursul anului 2019. 

 

 
  DIRECTOR GENERAL,    DIRECTOR ECONOMIC, 

Ing.CRETU TRAIAN    Ec.FRATEAN MIHAELA 



Nota 7  

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE 

 

  Capitalul social în valoare de  6.305 mii lei, s-a constituit astfel: 

                                                                                           Mii lei 

Deschidere bilanţ conform precizărilor 2519/91       51 

Diferente din reevaluare conf. H.G. 26/92     451 

Diferente din reevaluare conf. H.G.500/94  3.024 

Diferente înregistrate conf. Adresei FPS       27 

Terenuri conf. HG 500/94                                                               301 

Total capital social 31.12.2000 – 31.12.2003                             3.854 

Majorare prin emisiune de acţiuni - decembrie 2004   1.220 

Total capital social la 31.12.2004  5.074 

Total capital social la 31.12.2005    5.074 

Majorare prin emisiune de acţiuni  2006  1.231 

TOTAL CAPITAL SOCIAL LA 31.12.2006  6.305 

 

Capitalul social subscris şi vărsat la 31.12.2019 a fost de 6.305.295 lei , 

divizat în 2.522.118 acţiuni cu valoare nominală de 2,50 lei pe acţiune.  
Capitalul social are următoarea structură: 

 
 

Nr. 

Crt. 

 

Denumire actionar 

 

Numar actiuni 

 

Valoare lei 

% din capitalul 

social 

1. PAS Viitorul 1.558.941 3.897.352,50 61,8108 

2. SIF. Transilvania    729.551 1.823.877,50 28,9261 

3. Pers.fizice si juridice    233.626    584.065 9,2631 

 
Total 

2.522.118 6.305.295 100,00 

 

Societatea “EMAILUL”S.A. este o societate deschisă , ale cărei acţiuni se 

tranzacţioneaza incepand cu anul 2015 pe sistemul alternativ ATS AeRO al Bursei 

de Valori Bucuresti.  

Societatea Emailul SA nu detine participatii la alte societati si nu a emis 

obligatiuni. 

 

 

 
 DIRECTOR GENERAL,     DIRECTOR ECONOMIC, 

Ing.CRETU TRAIAN     Ec.FRATEAN MIHAELA 



Nota 8       

   

INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII CONSILILIULUI DE 

ADMINISTRATIE , CONDUCERE SI DE SUPRAVEGHERE 

 

 

 

 

In anul 2019 societatea a inregistrat un număr mediu de salariaţi de 823.   

Structura pe categorii a personalului este : 

-   57,47 %  personal direct productiv; 

-   42,53 % personal indirect productiv. 

Ponderea personalului calificat în total este de 65 %, iar structura pe sexe:  

54,40 % o deţin femeile si 45,60 % bărbaţii. 
 

Societatea nu are obligaţii contractuale legate de pensii faţă de foştii 
directori şi administratori ai societăţii. 

Pe parcursul exerciţiului financiar, nu au fost acordate avansuri şi credite 
administratorilor şi conducerii societăţii. 

Societatea nu a încheiat contracte de asigurare de răspundere profesională 
pentru conducerea societăţii. Salariile plătite administratorilor şi conducerii 
societăţii în anul financiar 2019, au fost de 1.427 mii lei.   

În cursul anului 2019, societatea a plătit onorarii auditorilor legate de 
auditarea situaţiilor financiare ale anului 2018 si 2019 în valoare de 23.800 lei. 

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL,    DIRECTOR ECONOMIC, 

Ing.CRETU TRAIAN    Ec.FRATEAN MIHAELA 
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Nota 9  

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI   

 

 
 

DETALII (%) 

 

Valori 

optime 

 

2018 

 

2019 

Indicatori de lichiditate 

Lichiditatea generală Active circulante/Datorii 

curente 

1,5 – 2 2,16 2,15 

Lichiditatea imediată  
(testul acid) 

( Active circulante – 

Stocuri) / Datorii curente) 

0,8 – 1 1,23 1,11 

Indicatori de risc    

Gradul de îndatorare Capital împrumutat / 
Capital propriu 

< 1 0,13 0,15 

Acoperirea dobânzilor Profit înaintea plaţii  
dobânzii şi impozit pe 
profit / Cheltuieli cu 

dobânzile [nr.de ori] 

Val. 

Maximala 

58,71 21,09 

0Indicatori de gestiune    

Viteza de rotaţie a 
activelor imobilizate 

Cifra de afaceri / Active 

imobilizate [nr.de ori] 

Val. 

Maximală 

8,51 8,04 

Viteza de rotaţie a 
activelor totale 

Cifra de afaceri / Active 

totale [nr.de ori] 

Val. 

Maximală 

1,87 1,83 

Viteza de rotatie a 

stocurilor 

Cifra de afaceri/Stocuri 

medii[nr.de ori]/nr.zile 

Val. 

Maximală 

5,74 

63 

5,14 

      71 

Viteza de rotatie a 

creantelor 

Cifra de afaceri/Creante  

medii[nr.de ori]/nr.zile 

Val. 

Maximală 

11,04 

33 

9,63 

38 

Viteza de rotatie a 

datoriilor-furnizori 

Rulaj furnizori/Furnizori  

medii[nr.zile] 

Val. 

Maximală 

37 52 

Indicatori de profitabilitate    

Rentabilitatea capitalului 

angajat 

Profitul înaintea plăţii 
dobânzii si impozit pe 
profit / Capitalul angajat 

Val. 

Maximală 

0,12 0,11 

Marja bruta din vânzări Profit brut din vânzări / 
Cifra de afaceri 

Val. 

Maximală 

4,13 3,71 

 

Lichiditatea generala reprezintă, capacitatea societăţii de a face faţă  
datoriilor pe termen scurt, prin valorificarea activelor circulante. Nivelul ei de 2,15 

este corespunzător,  in conditiile in care datoriile curente au scazut fata de 2018 cu 

aproape 1,24%, in timp ce activele circulante au scazut intr-un ritm mai rapid fata 

de anul 2018 cu 1,54%. 
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Lichiditatea imediată de 1,11 este corespunzătoare, reflectând faptul că 
societatea poate să-şi achite imediat  111 %, din datoriile curente. 

Gradul de îndatorare este 0,15 întrucât societatea are credite angajate in 

cursul anului mult sub valoarea capitalurilor proprii detinute. 

Acoperirea dobânzilor , reflectă un grad de acoperire a dobânzilor de 21,09 

(ori)  din rezultatul brut, valoare care a scazut fata de anul trecut. 

 Nivelul acestui indicator este bun, având în vedere că societatea are un 
volum important de credite pe termen scurt, contractate de la bănci. 
 Viteza de rotaţie a activelor imobilizate de 8,04  a scazut usor fata de nivelul 

anului precedent. 

Viteza de rotaţie a activelor totale de 1,82 este corespunzătoare şi reflectă 
capacitatea bună a activelor totale de a genera venituri.  

Viteza de rotaţie a stocurilor este de 71 zile  determinată de numărul de 
rotaţii (cifra de afaceri/stocuri medii) şi anume 5,14 rotaţii/an. Durata de rotatie a 

stocurilor a crescut fata de nivelul anului precedent cu 8 zile. 

 Viteza de rotaţie a creanţelor de 38 zile , este determinată de numărul de 
rotaţii şi anume 9,63 rotaţii/an, s-a marit fata de nivelul anului precedent şi se 
încadrează în termenii de creditare general acceptaţi în relaţiile contractuale. 
 Indicatorul – “viteza de rotaţie a datoriilor – furnizori” de 52 zile de 

creditare obţinută de la furnizori, a crescut cu 15 zile fata de anul trecut si denotă o 
situaţie favorabilă de credit comercial gratuit, din partea furnizorilor, superior celui 
de 38 zile acordat de societate clienţilor. 

Rentabilitatea capitalului angajat  de 0,11 reflectă posibilitatea capitalului 
angajat de a genera profit. 

 Marja brută din vânzări de 3,71 % dovedeşte că societatea obţine din 
vânzare preturi bune, şi a scazut faţă de 2018 pe seama diminuarii profitului din 

exploatare. 

  

 

 

 
 

 

DIRECTOR GENERAL,    DIRECTOR ECONOMIC, 

Ing.CRETU TRAIAN    Ec.FRATEAN MIHAELA 
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 Nota 10      

ALTE INFORMATII 

 

SC”EMAILUL”S.A Mediaş, s-a constituit ca societate pe acţiuni in baza 
Legii nr.15/1990 si H.G. nr.1272/1990 şi a fost înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului cu nr. J 32/7/1991. Sediul societăţii se afla pe Str. Carpaţi nr.19 in 

municipiul Mediaş, Jud. Sibiu şi are cod fiscal RO 803115. 

 Conform actului constitutiv , obiectul de activitate principal al societăţii îl 
constituie : producerea şi comercializarea de articole emailate  de uz casnic, pe 
piaţa interna si externă într-o mare diversitate sortimentală, cod CAEN 2599- 

producţia altor articole din metal. 
10.1 Cifra de afaceri realizată  în anul 2019, în suma  de 95.591.765 lei, 

provine dintr-un singur  segment de activitate pe care a desfăşurat-o societatea: 

producţia de vase emailate. 

Faţă de anul 2018 cifra de afaceri a crescut cu 2,17 %.  

 

Structura veniturilor la 31.12.2019 este: 

 
 

Denumire indicator  

 

Nr.Rd. 

Cont. PP 

 

Val mii lei 

2018 

 

Val mii lei 

2019 

1.Cifra de afaceri  (rd.02 + 03 + 04) 

           Producţia vândută 

           Venituri din vânzarea mărfurilor 
           Reduceri comerciale acordate 

01 

02 

03 

04 

97.716 

97.679 

703 

-666 

95.592 

95.526 

725 

-659 

2.Variaţia stocurilor  S c 711 06 315 1.606 

3. Producţia imobilizată 08 35 455 

4. Alte venituri din exploatare 

VENITURI DIN EXPLOATARE 

(rd.01+05+07+08) TOTAL 

09 

10 

143 

98.208 

214 

97.867 

5. Venituri din inv.financiare 

6.  Venituri din dobânzi  
7. Venituri financiare din diferente favorabile 

de curs valutar 

35 

39 

41 

- 

3 

361 

- 

0 

536 

VENITURI FINANCIARE (rd.35+37+39) 42 364 536 

VENITURI EXTRAORDINARE 54   

 

VENITURI TOTALE 

 

58 

 

98.572 

 

98.403 

 

 



2 

 

10.2. Cheltuielile au fost structurate la fel ca veniturile modificându-se ca 

structură: 
 

Denumire indicator  Nr.Rd. 

Cont. PP 

Val.mii lei 

2018 

Val mii lei 

2019 

1.Cheltuieli cu materiile prime şi materiale 11 +12 38.065 35.969 

2. Cheltuieli cu energia, apa, gaz  13 7.742 8.777 

3. Cheltuieli privind mărfurile 14 654 650 

4. Cheltuieli cu personalul din care: 15 35.924 37.135 

          - salarii  

          - asigurări si protecţie sociale 

16 

17 

35.191 

733 

36.371 

764 

5. Ajustările valorii imobilizărilor corporale 
şi necorporale şi a  activelor circulante 

18 1.545 1.380 

6. Cheltuieli privind prestaţiile externe 25 8.329 8.365 

7. Cheltuieli cu impozite şi taxe 26 1.274 1.371 

8. Alte cheltuieli de exploatare 24 635 675 

CHELTUIELI DE EXPLOATARE 

TOTAL 

32 94.168 94.322 

10. Cheltuieli cu dobânzile 46 66 170 

11. Cheltuieli cu diferente nefavorabile de 

curs valutar 

48 529 475 

CHELTUIELI FINANCIARE TOTAL 49 595 645 

CHELTUIELI EXTRAORDINARE 55 - - 

CHELTUIELI TOTALE 59 94.763 94.967 

 

Cheltuielile cu materiile prime şi materialele au o ponderea mare în cadrul 
cheltuielilor de exploatare  (38,13 %). Faţă de anul precedent valoarea lor a scazut 

cu 5,83 %. Cheltuielile cu personalul au de asemenea o pondere importantă în 
totalul cheltuielilor de exploatare (39,37 %), ponderea lor crescand usor fata de 

nivelul anului precedent cu 1,46%, iar valoric au crescut cu 3,37 %. 

Cheltuieli cu energia, gaz, apă reprezintă 9,30 % din cheltuieli de exploatare 

si au inregistrat o crestere de 13,37 %. 

Costurile de producţie au fost determinate pe baza contabilităţii de gestiune, 
organizată de societate în conformitate cu OMFP nr.1826/2003 – utilizând metoda 
globală. 

La sfarşitul exerciţiului financiar 2019, s-a determinat costul subactivităţii pe 
baza gradului de utilizare a capacităţii de producţie ( 98,69 % ), în suma de 54.607 

lei, care nu s-a inclus în costul de producţie ci s-a reflectat direct în rezultatul 
exerciţiului.   
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 10.3. Informaţii referitoare la profitul şi impozitul pe profit.  
 

               Profitul net al exerciţiului  şi profitul brut au următoarea componentă:  
 

  

INDICATORUL 

 

REALIZAT 2018 

MII LEI 

 

REALIZAT 2019 

 MII LEI 

Profit din exploatare 4.040 3.545 

Profit/Pierdere  financiară -231 -109 

Profit brut 3.809 3.436 

Impozit pe profit 414 476 

PROFIT NET 3.395 2.960 

Rezultat pe acţiune 1,35 1,17 

  

Analiza profitului din exploatare este redată în Nota 4, după structura 
cheltuielilor din contabilitatea de gestiune, care sunt grupate după natura lor cu 
menţiunea ca, în costul bunurilor vândute a fost inclus şi  costul mărfurilor 
vândute, care nu este evidenţiat în contabilitatea de gestiune. 

Impozitul pe profit a fost stabilit conform prevederilor Legii nr.227/2015 

privind Codul Fiscal, ţinându-se seama de cheltuieli nedeductibile în sumă de 

128.271  lei (cheltuieli de deplasare, provizioane, sponsorizări, amortizari) si 

deasemenea de scutirea de impozit pe profitul reinvestit  in valoare de 15.035 lei 

aferenta mijloacelor fixe achizitionate in cursul anului 2019, conform art.22 din 

Codul Fiscal. Din suma de 490.992 lei datorată ca impozit pe profit a fost achitată 
în cursul anului suma de 402.174 lei, rămânând astfel de plată la sfarsitul anului 
2019,  suma de 73.783 lei. 

 

10.4. Propunerea de repartizare a profitului pe destinaţii: 
 

Datorita faptului ca societatea a beneficiat de scutirea de impozit pentru 

profitul reinvestit, se impune repartizarea la rezerve a sumei de 93.968 lei, 

 reprezentand valoarea investitiilor noi realizate in anul 2019. 

           Profitul net rezultat în sumă de 2.860.310  lei ramane nerepartizat, in 

conformitate cu propunerea Consiliului de Administratie . 

 

  Dividende repartizate acţionarilor 

În anul 2019, societatea a declarat dividende cuvenite acţionarilor pentru 

anul 2018 in valoare de 2.788 mii lei. 
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În soldul contului 457 a rămas suma de 727.391 lei reprezentând dividende 
neridicate la data bilantului si distribuite de SC Emailul SA, iar in soldul contului 

4614 a ramas suma de 71.266 lei reprezentand dividende aferente anului  2016, 

2017 si 2018 si neridicate la 31.12.2019, fiind distribuite de catre Depozitarul 

Central prin intermediul CEC Bank, respectiv BCR.  

Suma de 120.910 lei reprezentand dividende distribuite si neridicate ale 

anului 2015 se prescrie si se inregistreaza la venituri, conform prevederilor legale, 

in urma aprobarii in sedinta AGA din 24.04.2020. 

Angajamente acordate 

La finele anului 2019, societatea avea angajamente reprezentând 
contravaloarea contractelor incheiate cu clientii interni si externi pentru anul 2019. 

Creditele au fost garantate cu ipotecă asupra unor clădiri din patrimoniul 

societăţii, cu stoc de materii prime si produse finite. Valoarea garanţiilor imobiliare 

este de 4.310.000 lei, cuprinzand terenuri şi clădiri ipotecate  pentru linia de credit 

de 9.000.000 lei, completate fiind cu stoc de tabla si produse finite in valoare de  

900.000 EUR pentru linia de credit de 750.000 EUR. 

 

Angajamente primite 

 

La 31 decembrie 2019, societatea are angajamente contractate cu furnizori 

interni şi externi de materii prime şi materiale reprezentând necesarul pentru 

acoperirea capacităţii de producţie pe anul 2019. 

 

Litigii   

 

În anul 2019 nu s-au înregistrat litigii  în calitate de pârât si nici în calitate de 
reclamant.  

 

Evenimente ulterioare datei bilanţului 

  

Ca eveniment important de raportat ulterior datei bilantului, semnalam 

aparitia epidemiei COVID-19 care a afectat puternic activitatea de vanzari 

incepand cu luna martie 2020 si prin urmare consideram ca rezultatele societatii 

vor fi afectate semnificativ de aceasta criza in trimestrul II al anului 2020. 

 
 

 
DIRECTOR GENERAL,    DIRECTOR ECONOMIC, 

Ing.CRETU TRAIAN    Ec.FRATEAN MIHAELA 



 

 

S.C.”EMAILUL”S.A. 
          MEDIAS 

 

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU 

LA DATA DE  31.12.2019 
 

 

 

Element al capitalului propriu 

Sold la 1 

ianuarie 

2019 

Cresteri  Reduceri  Sold la 31 

decembrie 

2019 
Total din 

care 

Prin 

transfer 

Total din 

care 

Prin 

transfer 

0 1 2 3 4 5 6 

Capital subscris 6.305.295     6.305.295 

Prime de capital       

Rezerve din reevaluare 2.391.068   239.244 239.244 2.151.824 

Rezerve legale 1.261.059     1.261.059 

Rezerve statutare sau contractuale 21.820     21.820 

Rezerve reprezentând surplusul 
realizat din rezerve din reevaluare  

      

Alte rezerve 8.917.202 527.893 527.893   9.445.095 

Rezerve din conversie       

Rezultatul reportat       

        Profit nerepartizat 

        Pierdere neacoperitä 

2.644.585     2.644.585 

      

Rezultatul reportat provenit din 

adoptarea prima data a IAS, mai  

      

putin IAS 29       

          Sold creditor 

          Sold debitor 

      

      

Rezultatul reportat provenit din       

modificärile politicilor contabile       

        Sold creditor 

        Sold debitor 

      

      

Rezultatul reportat, provenit din 

corectarea erorilor fundamentale 

      

       Sold creditor 

       Sold debitor 

      

      

Rezultatul reportat reprez. surplusul 

realizat din rezerve din reevaluare 

6.609.205 239.244 239.244   6.848.449 

Rezultatul exercitiului financiar 3.394.409 2.960.278  3.394.409  2.960.278 

       Sold creditor 

       Sold debitor 

3.394.409 2.960.278  3.394.409  2.960.278 

      

Repartizarea profitului      172.777 93.968 93.968 172.777 172.777 93.968 

       Sold creditor 

       Sold debitor 

      

172.777 93.968  172.777  93.968 

Total capitaluri proprii 31.371.866 3.633.447  3.460.876  31.544.437 
 

 

DIRECTOR GENERAL,   DIRECTOR ECONOMIC, 

 Ing. CRETU TRAIAN                                  Ec.FRATEAN MIHAELA 



S.C.”EMAILUL”S.A. 
          MEDIAS        

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 

la data de 31 decembrie 2019 

Metoda indirecta                        -LEI-  
 EXPLICATII AL EXERCITIULUI 

 

Anul 

precedent 

2018 

Anul 

curent 

2019 

A B C D 

 FLUXURILE DE NUMERAR DIN ACTIVIT. DE 

EXPLOAT. 

  

+ Profitul net inainte de impozitare si elemente extraordinare 3.808.720 3.436.235 

 Ajustari pentru:    

 ● Elemente nemonetare , din care: 2.838.716 3.189.336 

+ □  Amortizare 1.537.824 1.380.259 

+ □  Provizioane 2.144.579 1.455.148 

+ □  Alte elemente nemonetare -612.716 415.606 

- ● Pierderi din diferente de curs 167.017 -108.953 

+ ● Venituri din subventii  -  

- ● Cheltuieli cu dobanzile 63.954 170.630 

= Profitul din exploatare inainte de modificarile capitalului 

circulant 

6.647.436 6.625.571 

- ●  Variatia creantelor comerciale si de alta natura 2.661.073 -500.158 

- ●  Variatia stocurilor 1.168.474 2.060.110 

+ ●  Variatia furnizorilor si clientilor creditori 3.175.115 -2.427.538 

- ●  Variatia altor elemente de activ 267.357 -108.721 

+ ●  Variatia altor elemente de pasiv 22.396.277 21.145.985 

= Numerar generat din activitatea de exploatare 28.121.924 23.892.787 

- Impozitul pe profit varsat 414.311 475.957 

= Numerar net din activitatea de exploatare (A) 27.707.613 23.416.830 

B FLUXURILE DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE 

INVESTITII 

  

- ● Achizitii de terenuri si mijloace fixe 1.103.031 1.689.293 

+ ● Venituri din investitii 34.773 454.821 

= Numerar net folosit din activitatea de investitii (B) -1.068.258 -1.234.472 

C FLUXURILE DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE 

FINANTARE 

  

+ Imprumuturi bancare -159.507 1.802.959 

= Numerar net folosit din activitatea de finantare (C) -159.507 1.802.959 

= CRESTEREA NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENTE 

ALE NUMERARULUI (A+B+C) 

26.479.848 23.985.317 

- NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA 

INCEPUTUL PERIOADEI 

13.451.259 13.028.598 

+ NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA 

SFARSITUL PERIOADEI 

13.028.589 10.956.719 

  

DIRECTOR GENERAL,                  DIRECTOR ECONOMIC, 

Ing. CRETU TRAIAN                                           Ec.FRATEAN MIHAELA 
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SC”EMAILUL”S.A  
       MEDIAS 

 
  

 

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PENTRU EXERCITIUL INCHEIAT  

LA  31  XII   2019 
 

 

 

 In anul 2019, SC Emailul SA a fost condusa de un consiliu de administratie reales in  

A.G.A. din 26.10.2016, consiliu din care fac parte: 

 

  Ing. CRETU TRAIAN – presedinte 

  Ing. GALEA MIHAI 

  Ec.  VASIU NICOLAE 

 

Realizarile anului 2019 sunt apropiate de prevederile din bugetul de venituri si cheltuieli 

in conditiile in care concurenta pe piata interna si externa este tot mai mare si apar noi canale de 

distributie a marfurilor produse de noi. 

Diversitatea produselor, multitudinea formelor, atractivitatea culorilor si noile decoruri au 

facut ca produsele noastre sa fie atractive si prezente pe toate canalele de distributie, ceea ce ne-a 

permis sa obtinem venituri superioare in anul 2019 fata de bugetul de venituri si 

cheltuieli(100,93%). 

Structura pietelor de desfacere s-a pastrat realizand 56% livrari externe si 44% livrari pe 

piata interna, conform previziunilor. 

De asemenea, cheltuielile au fost aproape de cele prognozate cu exceptia celor cu 

consumul de gaze, energie electrica, apa, care au crescut cu 13,3%- dupa parerea noastra 

nejustificat, deoarece nu au fost evolutii spectaculoase nici la pretul materiilor prime nici in 

privinta  variatiei cursului de schimb a monedei nationale, ceea ce a condus la cresterea costurilor 

cu peste 1 milion lei si la o rata a profitului de 3,59% fata de BVC (4,48%). 

In anul 2019 am desfasurat atat activitatile de investitii cat si de intretinere a patrimoniului 

astfel incat sa ne permita realizarea unor produse competitive in conditiile in care au crescut atat 

costurile de productie datorita in principal utilitatilor, intretinerii, precum si a cresterii costului 

fortei de munca. 

Aceste activitati trebuie continuate si in viitor astfel incat sa putem realiza produse 

competitive atat pentru export cat si pentru piata interna. 

In anul 2019, am realizat urmatoarele obiective:  

- am actionat pentru aducerea utilajelor la parametri superiori de functionare prin 

modernizare si prin reparatii de calitate, atat in sectia Mecanica cat si in sectia Email; 

- am repartizat fluxurile de ambalare in asa fel incat sa scurtam timpul de asteptare de la 

productie pana la livrare; 

- am modernizat utilajele din sectia mecanica in vederea cresterii productivitatii si 

imbunatatirii conditiilor de munca; 

- am continuat reabilitarea cladirilor, a cailor de acces si instalatiilor. 
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Volumul investitiilor in anul 2019 a fost de 1.689 mii lei, cuprinzand urmatoarele 

obiective:  

    
 

NR. 

CRT. 

DENUMIRE MIJLOC FIX 

 

BUC. NR.PV VALOARE 

LEI 

 

1 

 

TEHNICA DE CALCUL SI COMUNICATIE (CALCULATOARE, 

TELEFON) 

 

3 

 

2,7,19/2019 

 

20272,48 

 

2 
 
CLUPA ELECTRICA 

 

1 

 

1/2019 

 

4734,70 

 

3 

 

EXTRACTOR RULMENTI 
 

1 

 

3/2019 

 

6238,22 

 

4 

 

MASINA DE INFOLIAT PALETI  
 

1 

 

5/2019 

 

32867,11 

 

5 

 

TRANSFORMATOR 1000 KVA 

 

1 

 

9/2019 

 

35486,25 

 

6 

 

IZOLATIE MODULARA LA CUPTOR 2 SI 6 

 

2  

 

10,11/2019 

 

152165,08 

 

7 

 

MODERNIZARE PRESE CU TRANSFER NR.4,10,12 

 

3 

 

6,20,22,24/ 2019 

 

336019,48 

 

8 

 

MODERNIZARE PRESE BLISS NR.83,84,86,87 

 

4 

 

21,25/2019 

 

118801,25  
 

9 

 

MODERNIZARE MASINA DE PRELUCRAT IN COORDONATE 

 

1 

 

17/2019 

 

17605,08 

 

10 

 

MODERNIZARE MASINA AUTOMATA PT.CONFECTIONAT 

INELE 

 

1 

 

18/2019 

 

24478,00 

 

11 

 

MODERNIZARE LINIE AUTOMATA DE IMPRIMARE CU SITA 

 

1 

 

4/2019 

 

194553,35 

 

12 

 

MIJLOACE DE TRANSPORT 
 

1 

 

8/2019 

 

80369,02 

 

13 

 

FATADA CLADIRE SCULARIE SI FIRME 
 

2 

 

13,14/2019 

 

183700,99 

 

14 

 

VOPSITORII GRINZI METALICE SI PARDOSELI CU MOZAIC 

SECTIA EMAIL 

 

1 

 

12/2019 

 

167122,95 

15 PANOURI RADIANTE ALKE 1 23/2019 12174,81 

 

16 

 

CANALIZARE APA MENAJERA 
 

1 

 

16/2019 

 

281106,35 

 

17 

 

REFACERE GARD BETON 
 

1 

 

15/2019 

 

21597,72 

 TOTAL 

 

  1689292,84 

 

Structura cifrei de afaceri  se constituie in principal din activitatea de productie care reprezinta 

 sursa principala a veniturilor din exploatare, dupa cum urmeaza: 
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Nr. crt. Grupa de produse 

 

U/M Cantitate Valoare % 

1 Vase emailate 

 

 

Mii buc. 8.127 

 

91.904.223 

 

96,14 

2 Produse reziduale Kg - 2.770.334 2,90 

3 Alte produse,colaborari export Mii buc. 51.253 630.404 0,66 

4 Alte produse, colaborari  

emailate si neemailate 

Mii buc. - 286.803 0,30 

 TOTAL   95.591.764 100% 

 

 

 

Gradul de indeplinire a prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli se prezinta astfel:  

             

Mii lei 

Nr. 

Crt. 

 

Indicatori 

 

U/M 

Prevederi 

B.V.C. 

2019 

Realizari 

   2018 

Realizari  

2019 

% 

Buget 

  

    I. VENITURI  TOTALE Mii lei 97.500 98.572 98.403 100,93 

 din care :      

 1.) - Venituri din exploatare   -//- 97.000 98.208 97.867 100,89 

 2.) - Venituri financiare   -//- 500 364 536 107,20 

  I I. CHELTUIELI TOTALE   -//- 93.200 94.763 94.967 101,90 

 din care :      

 1.) - Cheltuieli pentru exploatare   -//- 92.700 94.168 94.322 101,75 

 2.) - Cheltuieli financiare    -//- 500 595 645 129,00 

 III. PROFIT BRUT   -//- 4.300 3.809 3.436 79,91 

 - Impozit pe profit   -//- 800 414 476 59,50 

 IV. PROFIT NET   -//-  3.500 3.394 2.960 84,57 

 1.) Volumul productiei exercitiului   -//- 83.000 73.421 75.587 91,07 

 2.) Volumul exportului  Mii Eur  10.000 11.429 10.601 92,76 

 3.) Volumul importului  Mii Eur 5.000 3.087 3.441 68,82 

 4.) Aport valutar  Mii Eur 5.000 8.342 7.160 143,20 

 5.) Numarul mediu de personal  Nr.pers. 850 849 823 103,28 

 6.) Productivitatea muncii Mii 

lei/pers   

112,94 115,10 116,15 102,84 

V. CIFRA DE AFACERI Mii lei 96.000 97.716 95.592 99,57 
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1.)Veniturile din exploatare in suma de 97.867 mii lei au fost realizate din:    (mii lei) 

          

                    2018                    2019 

- venituri din vanzarea produselor finite (ct.701)…….........               94.058  92.535  

- d.c.vanzari la export …………………..……………           53.312  50.301 

- venituri din chirii si lucrari si serv.prestate (ct.704,706)                              214            216    

- venituri din vanzarea marfurilor ( ct.707)..……………....                   703       724 

- venituri din productia stocata ( ct.711) …………….……                           315    1.606 

- venituri din productia de imobilizari corporale (ct.722).....                            35       455 

- venituri din vanzarea produselor reziduale (ct.703)....…….                     3.407    2.770 

- venituri din activitati diverse (ct.708)..................................      0           6 

- alte venituri din exploatare(ct.758)………………….......…                        143       214 

- reduceri comerciale acordate (ct 709).................................                        -667      -659 

                                        _______          _______    

      TOTAL                                                                                          98.208  97.867 

 

Cheltuielile pentru exploatare totalizate in suma de 94.322 mii lei cuprind :    (mii lei) 

 

           2018                   2019 

- Cheltuieli materiale din care :  ……………………………....                   45.808   44.746 

- materii prime si materiale ………………..……..                   35.648   33.900 

- energie, gaz, apa ………………………………............  7.742                  8.777                                          

    - ambalaje ……………………………………….............   2.148       1.890 

     - reduceri comerciale primite..........................................                          0           -81 

- alte cheltuieli materiale………………………..............                     270                     260 

- Cheltuieli privind marfurile …………… .................................                 654        650 

- Chelt cu alte servicii prestate de terti.....................................            8.329     8.365 

- Chelt cu impozite, taxe si alte varsaminte la fondurile speciale,                 1.378            1.371 

   din care:  - Fondul de mediu            104          71 

                 - Taxe locale         556        649   

- Fond handicapati        688        629 

                                    - Alte impozite si taxe          29          22 

- Cheltuieli cu personalul din care :…………………………....                  35.924      37.135                  

- salarii brute .........................................                   32.571   33.863 

- contrib.asiguratorie pt.munca 2,25%.........                  732                   761 

- contrib.unitatii la asig.sociale si sanatate...          2            3 

- cheltuieli cu tichetele de masa……………               2.619     2.508                  

  - Cheltuieli cu amortizarea …………… …….................               1.538     1.380 

  - Alte cheltuieli de exploatare din care : …………………                   538        674 

 - cheltuieli pentru actiuni sociale..................              1.283        729 

             - cheltuieli de sponsorizare ………………                    85          81 

                                     - amenzi........................................................                      0            0 

- chelt.privind proviz. si pierderi din creante                -843       -136 

 - alte cheltuieli ……………………          13                       0 

TOTAL                              94.168   94.322 
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Profitul rezultat din activitatea de exploatare este de: 3.545 mii lei, cu  12,25% mai  

mic decat 4.040 mii lei, realizat in anul 2018. 

 

2.) Veniturile financiare in suma de 536 mii lei au fost realizate din:                   (mii lei) 

             2018                2019 

- Diferente favorabile de curs valutar rezultate la incasarea          

   creantelor de la export, plata importurilor si licitatii valutare                            361        536    

- Dobanzi incasate la disponibilitati : …………………..                     3           0 

TOTAL               364      536 

  

      Cheltuielile financiare in suma de 645 mii lei cuprind :                                  (mii lei)   

              2018    2019 

- Diferente de curs valutar nefavorabile rezultate la incasarea  

   creantelor   la export si plata importurilor ………….……                        529      475 

- Dobanzi aferente creditelor angajate  ………………………           66      170 

TOTAL                                                                                        595                 645 

  

Din activitatea  financiara s-a inregistrat  o pierdere financiara de 109 mii lei, fata de 

231  mii lei pierdere in anul 2018. 

 

 Veniturile totale au scazut fata de anul 2018 cu 0,17 % pe seama scaderii veniturilor din 

exploatare, in timp ce cifra de afaceri a scazut fata de anul precedent cu 2,17 %. 

 Cheltuielile totale au crescut cu 2,15 % fata de  nivelul celor din  2018. 

Rezultatul brut al intregii activitati a anului 2019  este un profit de 3.436 mii  lei , fata 

de 3.809 mii lei realizat in anul 2018. 

Profitul net s-a determinat conform prevederilor Legii 227/2015 Codul fiscal  si a 

normelor de aplicare ,cu modificarile si completarile lor: 

- S-a tinut seama de cheltuieli nedeductibile peste limitele admise in valoare de 128 mii.lei 

(cheltuieli de deplasare, provizioane, sponsorizări, amortizari, alte cheltuieli) precum si de 

veniturile neimpozabile aferente provizioanelor anulate in valoare de 1.591 mii lei: 

 - profitul impozabil: .………………………………….………    3.436 mii lei 

 - impozitul pe profit calculat : .…………………….................       570 mii lei      

           - cheltuieli cu sponsorizarea deduse din impozitul pe profit......       79  mii lei  

 -  impozit pe profit scutit...............................................................     15  mii lei 

  - impozit pe profit datorat ………….…………………………      476  mii lei 

 - rezultatul net al exercitiului :……………………..………... 2.960   mii lei                         

  

 Profitabilitatea activitatii desfasurate in anul 2019 este reflectata de indicatorul 

rentabilitatii  nete a veniturilor : 3,10 % fata de 3,44 % in anul 2018.   

 Datorita faptului ca societatea a beneficiat de scutirea de impozit pentru profitul 

reinvestit, se impune repartizarea la rezerve a sumei de 93.968 lei reprezentand valoarea 

investitiilor noi realizate in anul 2019. 

   Datorita crizei create de COVID-19 si a situatiei de urgenta impusa de acesta,  

trebuie asigurate resursele financiare ale societatii si prin urmare propunem ca profitul net 

in valoare de 2.866 mii lei sa ramana  nerepartizat.  
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    Contul de profit si pierdere reflecta fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare in 

raport cu destinatiile acestora. 

 Rezultatele financiare au fost determinate in conformitate cu prevederile Legii 

contabilitatii nr. 82/1991 republicata si Reglementarile contabile privind situatiile financiare 

anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate actualizate aprobate prin OMFP 

1802/2014 ,precum si  Normele  referitoare la intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale 

la 31.12.2019 aprobate prin OMFP nr.3781 /2019.   

Posturile inscrise in bilant corespund cu datele inregistrate  in contabilitate pe baza 

documentelor legal intocmite privind operatiunile economico-financiare referitoare la exercitiul 

expirat si sunt puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale pe baza inventarierii care 

s-a efectuat si valorificat. 

Bilantul contabil s-a intocmit pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice ale caror 

rulaje si solduri corespund cu cele analitice. Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare , 

au fost efectuate in acord cu respectarea celor 10 principii contabile prevazute de Standardele 

Internationale de Contabilitate.  

 Intre conturile bilantiere precum si intre venituri si cheltuieli nu s-au efectuat compensari. 

Elementele partimoniale au fost evaluate conform reglementarilor in vigoare. 

Scaderea usoara a activelor totale in anul 2019 la 52.086 mii lei, fata de anul 2018 –  

52.291 mii lei , cu 0,39 % , se datoreaza scaderii activelor circulante cu 1,52%, si anume: 

- stocurile de materii prime si materiale au crescut cu 275  mii.lei (+3 %); 

- productia in curs de executie a scazut cu 1.134 mii lei ( -45,49 %); 

- stocurile de produse finite au crescut cu 2.918 mii.lei (+50,80 %); 

- creantele fata de clienti si alti debitori au scazut cu 2.072 mii.lei ( -15,90%); 

- disponibilitatile banesti au scazut usor cu 621 mii lei. 

 Datoriile totale au scazut usor cu 232 mii lei (1,23%), pe seama scaderii volumului de 

datorii comerciale cu  2.427 mii lei (20,27 %). 

Variatia  activelor si a pasivelor curente a condus la cresterea usoara a activului net 

contabil cu 0,11 %, de la 33.238 mii lei la  33.275 mii lei. 

 

 II. Pentru a produce si a vinde produsele sale , societatea are nevoie de importante 

imobilizari , care nu pot fi acoperite de capitalurile proprii si cele atrase , pentru a realiza bugetul 

propus, si de aceea, societatea a apelat la credite bancare. 

  Comparativ cu anul precedent volumul si tipul creditelor contractate a ramas nemodificat 

si anume linia de credit in valoare de 9.000.000 lei in BCR, respectiv 750.000 EUR in UCB. 

La data de 31.12.2019, creditele angajate au fost de 5.755 mii lei din care 2.814 mii lei  

aferente liniei de credit in lei, si 2.941 mii lei aferent creditului in valuta . 

Analizand indicatorii de bonitate respectiv gradul de lichiditate patrimoniala  de 215  %, 

care arata ca elementele patrimoniale usor lichidabile depasesc obligatiile pe termen scurt, a 

scazut fata de 216 % in anul precedent,  gradul de solvabilitate de 279  % care de asemenea se 

incadreaza in limite favorabile si a cunoscut o crestere fata de 276 % de la finele anului 2018, se 

apreciaza ca societatea are posibilitatea achitarii obligatiilor financiare prin valorificarea 

stocurilor de materii prime si materiale, produse finite, productie in curs de fabricatie si facturi 

emise si neincasate . 

III. In cursul anului 2019 societatea a inregistrat obligatii fata de bugetul consolidat al 

statului constand in impozite si taxe in suma de  mii  lei fata de 16.277   mii lei in anul precedent, 

care au fost achitate la scadenta. 
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La sfarsitul anului au ramas neachitate 1.504 mii lei, obligatii aferente lunii decembrie 

2019. De la fondul pentru concedii medicale (FNUASS) societatea are de recuperat la finele 

anului 219.261 lei, iar la ANAF ramane TVA de recuperat in valoare de 124.381 lei si impozit  pe 

profit de plata in suma de 73.783 lei. 

 IV. In perioada anului 2019 fondurile societatii au fost constituite si utilizate conform 

prevederilor legale si nu s-au efectuat deturnari de fonduri. 

 Nu s-au efectuat plati sau acoperiri de pierderi care sa diminueze fondul de rezerva. 

Amortizarea in suma de 1.380 mii lei, a fost sursa de finantare a investitiilor.  

Capitalul social subscris si varsat este de  6.305,30 mii lei si nu a inregistrat modificari in 

anul 2019. 

Societatea nu are participatii la capitalul altor societati si nici nu a achizitionat propriile 

actiuni. 

V.  Structura actionariatului se prezinta astfel la 31.12.2019: 

 

 

Nr. 

Crt. 

 

Denumire actionar 

 

Numar actiuni 

 

Valoare lei 

% din capitalul 

social 

1. PAS Viitorul 1.558.941 3.897.352,50 61,8108 

2. SIF Transilvania    729.551 1.823.877,50 28,9261 

3. Pers.fizice si juridice    233.626    584.065 9,2631 

 Total 2.522.118 6.305.295 100,00 

 

Actiunile societatii se tranzactioneaza pe segmentul ATS AeRO al Bursei de Valori 

Bucuresti. 

 

VI. Evaluarea riscurilor 

 

Evolutia costurilor in 2019 a fost conform previziunilor, influenta mare avand cresterea 

costurilor cu salariile datorita cresterii salariului minim  de la 1.900 lei in 2018 la 2.080 lei in 

2019( 9,5%) – ceea ce a facut presiune pe competitivitate la unele produse de export vandute la 

marile retele de supermarketuri. Aceasta presiune va continua si in acest an ( cresterea salariului 

minim 2020 este de 7,2% - 2.230 lei in 2020 fata de 2.080 lei in 2019), ceea ce impune 

imbunatatirea tehnologiilor pentru a ramane competitivi. 

In cursul anului 2019, societatea nu  a utilizat instrumente financiare care sa influenteze 

semnificativ situatia financiara, rezultatele activitatii si fluxurile de numerar. Prin urmare 

riscurile financiare au fost asumate si gestionate de catre societate, si anume:  

 Riscul de piaţa 

Economia românească pare că a ajuns într-un stadiu în care există un echilibru între cerere 
și ofertă și poziția pe piață a societății poate fi menținută. Ținând cont de viitoarea direcție a 
politicilor economice și salariale ale guvernului, conducerea nu este în măsură să prognozeze 
eventualele schimbări din România şi efectul pe care acestea l-ar putea avea asupra situaţiei 
financiare, rezultatelor şi fluxurilor de trezorerie ale societăţii. 

Riscul valutar ca si componenta a riscului de piata, este riscul ca, din cauza variatiilor de 

schimb valutar, sa fluctueze veniturile si cheltuielile din exploatare, cat si cele financiare, si 

implicit fluxurile de numerar a societatii. Cursul RON/EURO a cunoscut o tendinta de depreciere 
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de 2,50% in anul 2019, iar USD s-a valorizat fata de RON cu 4,60%,in timp ce GBP s-a valorizat 

cu 8 %. Dolarul s-a apreciat in raport cu euro, cotatia EUR/USD ajungand de la 1,14 la 1,12, iar 

lira sterlina s-a valorizat fata de moneda EURO, cotatia GBP/EURO crescand de la 1,11 la 1,17 in 

cursul anului 2019 pe seama deciziei BREXIT a Marii Britanii. 

Tinand cont de cheltuielile in valuta si de veniturile din export, variatia cursului de schimb 

nu ar trebui sa afecteze semnificativ activitatea societatii. 

Riscul de pret ca si componenta a riscului de piata, poate influenta de asemenea atat 

cheltuielile cat si veniturile, astfel: cresterea preturilor materiilor prime, energiei si costul fortei de 

munca conduce la cresterea cheltuielilor, in timp ce pretul de vanzare al produselor care poate 

influenta cresterea veniturilor este determinat de puterea de cumparare a populatiei si de preturilor 

produselor concurente de pe piata. 

Riscul de credit  

Din punct de vedere al riscului de credit, societatea a avut asigurata continuitatea finantarii 

activitatii de catre institutiile bancare cu care a colaborat. 

Riscul de lichiditate poate rezulta din incapacitatea de a vinde repede active financiare la 

valoarea apropiata de valoarea lor justa.Acesta ar putea aparea in conditiile in care societatea ar 

produce pe stoc fara a avea comenzi ferme de livrare, sau ar vinde produsele fara a-si asigura 

incasarea acestora la termen si cu instrumente de plata certe. 

Riscul ratei dobânzii 
Riscul ratei dobânzii este riscul ca fluxurile de numerar să fluctueze ca urmare a variaţiei 

ratelor de piaţa ale dobanzii(ROBOR si EURIBOR). Societatea încheie contracte de împrumuturi 
la rate variabile ale dobânzii, încercand să anticipeze variaţiile viitoare ale ratelor dobânzilor în 
momentul în care încheie aceste contracte. Acest risc nu a fost semnificativ in anul 2019, 

deoarece  cotatia ROBOR a ramas constanta  la creditele in lei si valuta contractate de societate. 

 

Controlul intern 

 

Societatea are incheiat contract de audit financiar intern cu un auditor autorizat.   

Societatea Emailul SA a efectuat în anul 2019 inventarierea fizică elementelor 
patrimoniale în conformitate cu prevederile OMFP 2861/2009 , în baza deciziei emise de 
directorul general al societăţii nr.76/13.08.2019. Concluziile comisiei centrale de inventariere au 

fost consemnate in procesul verbal nr. 2209/28.02.2020. 

Pe lângă aceasta, societatea are organizat compartimentul de control financiar de gestiune 

format din 1 persoană. 
 În baza raportului privind activitatea anuală a compartimentului CFG nr. 

12552/20.12.2019, în anul 2019 au fost efectuate 25 verificări care cuprind 19 gestiuni şi 8 acţiuni 
de control a altor elemente din patrimoniu.  

In anul 2019, la SC Emailul SA a avut loc recertificarea sistemului de management al 

calitatii, obtinut in baza certificatului ISO 9001-2015 pentru sistemul de management – nr. 

011001521252 eliberat de TUV Rheinland in data de 31.12.2017 cu valabilitate pana in anul 

2020, ceea ce certifica ca activitatea pe care o desfasuram corespunde cerintelor actuale de 

calitate si respecta legislatia in domeniu. 

 

 VII. Programul de investitii in anul 2020 trebuie astfel conceput incat sa putem adapta 

societatea la cerintele pietei prin onorarea prompta a comenzilor. 

 Se actioneaza in continuare in urmatoarele directii: 
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 - Optimizarea spatiilor de depozitare pentru a putea mentine stocurile optime; 

 - Modernizarea utilajelor si instalatiilor in vederea: 

  - cresterii productivitatii; 

  - reducerii timpilor de reglare intre produse; 

  - cresterii nivelului calitativ si mentinerea lui la nivelul dorit; 

  - dotarii utilajelor cu sisteme de protectie noi si eficiente in vederea imbunatatirii 

    conditiilor de munca; 

  - continuarii extinderii aplicatiilor informatice pe intreg fluxul de fabricatie. 

                                  
VIII. Evoluția probabilă a activității societății în anul 2020 

 

Anul 2020 a inceput bine astfel, in primele 2 luni am avut realizari peste nivelul anului 

trecut. Structura comenzilor si contractele cu partenerii externi, supermarketuri la intern si 

angrosistii, promiteau desfasurarea activitatii fara probleme deosebite. 

Am reusit sa asiguram personalul necesar in toate sectoarele si societatea isi poate 

desfasura activitatea la capacitate normala. 

Problema serioasa care a aparut este epidemia COVID-19 care pentru moment a afectat 

puternic activitatea de vanzari, deoarece unele magazine si retele de desfacere au fost inchise, iar 

limitarea circulatiei oamenilor in toata Europa - care este principala noastra piata, a dus la 

scaderea vanzarilor catre consumatorul final. Avand foarte multe canale de distributie, estimam ca 

in aceasta perioada vom vinde in magazine care vand si alimente deoarece acestea raman 

deschise.  

Consideram prin urmare ca activitatea societatii va fi puternic afectat de aceasta criza in 

trimestrul II al anului 2020. 

 

IX. In domeniul cercetarii-dezvoltarii si cresterii calitatii productiei, SC Emailul SA are 

preocupari serioase pentru a mentine productia la nivelul standardelor internationale. 

S-a  continuat realizarea de forme si culori noi de articole, prezentare atractiva, prin 

personalul tehnic de specialitate in colaborare cu partenerii comerciali. 

Serviciul tehnic coordoneaza activitatea de realizare a prototipurilor si mostrelor atat cu 

personalul propriu cat si cu ajutorul specialistilor din sectiile de productie, asfel incat sa dea 

raspuns operativ la toate oportunitatile de pe piata. 

Am reusit impreuna cu furnizorii de frita sa realizam emailuri de inalta calitate care sa 

corespunda noilor cerinte de cedare a metalelor grele din email in conformitate cu noul standard 

ISO 4531 care ne permite sa exportam produse  care nu afecteaza sanatatea oamenilor. 

 

X. Referitor la protectia mediului, s-a acordat o atentie deosebita problemelor de mediu si, 

ca urmare a investitiilor facute, am reusit sa ne incadram in cerintele normelor de mediu mult mai 

bine ca in trecut, atat in ceea ce priveste emisiile de gaze cat si in parametri apelor uzate,  

autorizația de mediu fiind valabilă pana în 2023.  
 
Conform celor prezentate , propun spre aprobare prezentul raport.  

 

 

PRESEDINTELE  CONSILIULUI  DE  ADMINISTRATIE, 

Ing. CRETU TRAIAN 



S.C. ADINA MED SRL MEDIAS 

RAPORT DE AUDIT “EMAILUL” S.A. MEDIAS   

PENTRU EXERCITIUL ÎNCHEIAT LA 31.12.2019 
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RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT  

 

Către Acţionarii Societăţii Emailul S.A. Mediaș 

 

Raport asupra Auditului Situaţiilor Financiare 
 

Opinie 

 

1. Am auditat situaţiile financiare ale societăţii EMAILUL SA MEDIAS, cu sediul social în Mediaș, 

str. Carpati nr.9, jud. Sibiu, identificată prin codul unic de înregistrare fiscală RO803115, care 

cuprind bilanţul la data de 31 decembrie 2019, contul de profit şi pierdere, situaţia modificărilor 
capitalului propriu şi situaţia fluxurilor de trezorerie pentru exerciţiul financiar încheiat la această 
data şi notele la situaţiile financiare, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative.  

2.  Situaţiile financiare la 31 decembrie 2019 se identifica astfel: 

 

• Total active 52.103.043 lei 

• Total capitaluri proprii 31.544.437 lei 

• Cifra de afaceri 95.591.765 lei 

• Profitul net al exerciţiului financiar: 2.960.278 lei 

 

3. În opinia noastră, situațiile financiare anexate ale S.C. EMAILUL SA oferă o imagine fidelă a 

poziţiei financiare a Societăţii la 31 decembrie 2019, precum şi a performanței financiare și a 

fluxurilor de trezorerie, pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu 
Ordinul Ministrului Finanţelor Publice din România nr. 1802/2014 cu modificările si completarile 

ulterioare (“OMF 1802”).  
Prin urmare opinia auditorului este „FĂRĂ REZERVE”.             

 

Baza Opiniei 

 

4. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit, adoptate de 

Camera Auditorilor Financiari din România (“ISA”) și Legea nr.162/2017. Responsabilitățile 

noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea „Responsabilitățile Auditorului 

într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Noi suntem independenţi faţă de 

Societate, în conformitate cu Codul de Etică al Contabililor Profesionişti (“Codul IESBA”) emis de 

Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili, împreună cu cerințele de etică 
relevante pentru auditul situațiilor financiare în România şi am îndeplinit celelalte responsabilităţi 
în ceea ce priveşte etica, în conformitate cu aceste cerinţe şi Codul IESBA. Considerăm că probele 
de audit pe care le-am obţinut sunt suficiente şi adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de 
audit. 

 

5. Așa cum rezultă și din Nota nr.6 la situațiile financiare încheiate la 31.12.2019, Principii, politici si 

metode contabile, nu exista incertitudini materiale care ar putea pune la îndoială în mod 
semnificativ capacitatea Societăţii de a-şi continua activitatea conform principiului Continuității 
activității. 
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Raport asupra raportului administratorilor 

 

6. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte 

informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul 

auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară.  

 

Opinia noastră asupra situațiilor financiare nu acoperă și aceste alte informații și cu excepția 

cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un fel de concluzie de 

asigurare cu privire la acestea. 

 

În legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul încheiat la data de 31 decembrie 2019, 

responsabilitatea noastră este să citim acele informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele 

informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care le-am 

obținut în timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ. 

 

In ceea ce privește raportul administratorilor, am citit și raportam daca acesta a fost întocmit, in 

toate aspectele semnificative, in conformitate cu cerințele OMF 1802, punctele 489-492.  

 

In baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în 

opinia noastră:  

a) informațiile prezentate în  Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31 

decembrie 2019 sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare; 

 

b) raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu  

OMF 1802, punctele 489-492; 

 

c) în plus pe baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, 
dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 
decembrie 2018, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul 

administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect. 

 

Responsabilitățile Conducerii şi ale persoanelor responsabile cu guvernanța pentru Situaţiile 
Financiare 

 

7. Conducerea este responsabilă pentru întocmirea şi prezentarea fidelă a situaţiilor financiare în 
conformitate cu OMF 1802 şi pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar 
pentru a permite întocmirea de situaţii financiare care sunt lipsite de denaturări semnificative, 
cauzate fie de fraudă, fie de eroare. 
 

8. În întocmirea situaţiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacităţii 
Societăţii de a continua activitatea în baza principiului continuităţii activităţii, prezentând, după 
caz, aspecte legate de continuitatea activităţii şi adecvarea utilizării principiului contabil al 

continuităţii activităţii, aceasta doar în cazul în care conducerea nu intenţionează să lichideze 
Societatea sau să înceteze operaţiunile acesteia sau nu are altă variantă realistă în afara acestora. 

 

9. Persoanele responsabile cu guvernanța sunt responsabile pentru supravegherea procesului de 

raportare financiară al Societăţii.  
 

Responsabilitățile Auditorului pentru Auditul Situațiilor Financiare  
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10. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile 
financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, 
precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă 
reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în 
conformitate cu ISA-urile va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. 
Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se 
poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulat, vor influența deciziile 
economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare. 
 

11. Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA-urile, exercităm raționamentul profesional și 
menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea: • Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată 

fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la 
respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază 
pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de 
fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de 
eroare, deoarece frauda poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, 
declarații false și evitarea controlului intern. • Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de 
audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra 
eficacității controlului intern al Societăţii. • Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al 
estimărilor contabile și al prezentărilor aferente realizate de către conducere ; • Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a 
contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit 
obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care 
ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Companiei de a-și continua 
activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să 
atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare 
sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile 

noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate 
acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare 
activitatea în baza principiului continuității activității. • Evaluam prezentarea, structura si conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor 
de informații si măsura in care situațiile financiare reflecta tranzacțiile si evenimentele care 

stau la baza acestora într-o maniera care sa rezulte într-o prezentare fidela. 

• Suntem singurii responsabili pentru opinia noastră de audit. 
 

12.Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanța, printre alte aspecte, aria planificată și 
programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice 
deficiențe ale controlului intern pe care le identificăm pe parcursul auditului. 

 

 

Aceste situații financiare se adresează Adunării Generale a Acționarilor şi sunt întocmite pentru a fi 
depuse la Ministerul Finanțelor Publice şi Autoritatea de Supraveghere Financiara si nu pot fi 

folosite în nici un alt scop şi de către  nici un alt terț. 
Situaţiile financiare anexate sunt întocmite pentru uzul persoanelor care cunosc reglementările 
contabile si legale din Romania, inclusiv OMFP nr.1802/2014 privind reglementari contabile 

privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu 
modificările si completările ulterioare. Aceste situații financiare nu prezintă  poziția financiară, 
contul de profit si pierdere, fluxurile de trezorerie  si note explicative in conformitate cu 

reglementări si principii contabile acceptate in tari si jurisdicții altele decât Romania. 
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