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RAPORT ANUAL 

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 

Data raportului  27.04.2018 

 

DENUMIREA EMITENTULUI: S.C.FIMARO S.A. CLUJ-NAPOCA 

SEDIUL SOCIAL: str.TUDOR VLADIMIRESCU nr. 16 

NUMĂRUL ŞI DATA ÎNREGISTRĂRII LA ORC: J-12/58/1991 

CUI: RO 199133 

NUMĂRUL DE TELEFON/FAX: 0264-502701/0264-502731 

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ŞI VĂRSAT: 832.013,94 

PIAŢA REGLEMENTATĂ PE CARE SE TRANZACŢIONEAZĂ VALORILE MOBILIARE: BVB- ATS 

PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE: ACŢIUNI 

NOMINATIVE, SIMBOL “FIMA”, VALOAREA NOMINALĂ 1,63 LEI/ACŢIUNE 

 

 1.ANALIZA ACTIVITĂŢII  SOCIETĂŢII 

  

1.1.a.  Activitatea de bază a S.C.FIMARO S.A. este: Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale 

structurilor metalice. 

 

 1.1.b. S.C.Fimaro S.A. a fost înfiinţată la data de 01.02.1991 în baza H.G. nr.1254/1990, prin transformarea IIS 
METALUL ROŞU în societate comercială. 

 

 1.1.c. Nu este cazul. 

 

 1.1.d. În cursul exerciţiului financiar 2017, s-au înstrăinat cele 2 apartamente şi cele două garsoniere din 

patrimoniul societăţii.  

 

 1.1.e. Principalele rezultate ale evaluării sociatăţii sunt: 

                 (lei) 

Capital social 832.014 

Capital propriu 4.622.421 

Active imobilizate 7.045.880 

Active circulante 1.639.636 

Nr. acţiuni 510.438 

Valoare nominală acţiune 1,63 

 

1.1.1 Elemente de evaluare generală 

În cursul anului 2017 S.C. FIMARO S.A. a obţinut următoarele rezultate financiare:  

 

a.) Profit brut - 1.032.337 

b.) Profit net - 1.032.337 

c.) Cifra de afaceri totală, din care 3.717.519 

d.) Costuri de producţie 3.939.505 

e.) % din piaţă deţinut - 

f.) Lichiditate - 

f.1 Lichiditate curentă 0,96 

f.2 Lichiditate imediată 1.68 

  

 

 1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societăţii 

Principalele produse realizate şi servicii prestate în anul 2017 au fost: 

 

1. Uscătoare pentru dozele de băuturi după vopsire; 

2. Subansamble pentru utilaje din domeniul metalurgic; 
3. Componente pentru sisteme de sudură în plastic. 
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1.1.2.a  Pieţele de desfacere pentru produsele, serviciile şi activităţile desfăşurate au fost:                                                               

 100 % 

Extern, exclusiv Germania: 37,16% 

Intern 62,84% 

  

Distribuţia produselor se face în mod direct prin execuţia comenzilor clienţilor, pe bază de contract cadru şi 

comandă individuală pentru fiecare produs sau grup de produse. 

 

 1.1.2.b. Ponderea principalelor categorii de produse în cifra de afaceri a fost următoarea: 

Denumire produs % 2015 2016 2017 

Echipamente şi utilaje pentru industria metalurgică 29,9 6,9 4,54% 

Uscătoare pentru dozele de bere după vopsire 6,3 28,8 32,09% 

Componente pentru sisteme de sudură în plastic 0 2,3 37,8% 

Alte produse 31,2 17,8 25,57% 

  

În cursul anului 2017, producţia s-a concentrat pe sectorul alimentar, realizându-se multe proiecte în partenetiat cu 

colaboratorul KBA. realizându-se astfel o serie de uscătoare pentru doze pe care partenerul german le-a livrat, ulterior, în 

Mexic. În a doua parte a exerciţiului financiar, s-a demarat un nou proiect pentru uscătoare de doze ce urmează a fi livrate 

în primul semestru al exerciţiului financiar 2018. 

 

 1.1.2.c. Nu este cazul. 

 

 1.1.3. Evaluarea activităţii de aprovizionare tehnico-materială 

 Furnizorii de materii prime şi materiale necesare activităţii productive sunt de pe piaţa internă în proporţie de 99%, 

dintre aceştia aminitim: Tirana Cluj, Kueryo, Adix, Comad, Kober, Mairon SA Galati, Siad.  

 Caracterul  producţiei nu reclamă constituirea unor stocuri de materii prime şi materiale. 

 Din punct de vedere al aprovizionării materiale nu există o dependenţă semnificativă de un anumit material sau 

furnizor, siguranţa aprovizionării nu creează nici o problemă  majoră care ar putera avea consecinţe asupra procesului 

productiv. 

 

 1.1.4 Evaluarea activităţii de vânzare 

 Vânzările firmei sunt în proporţie de 56% pe piaţa externă, preconizând o creştere a acestora şi pentru anul 2018. 

Apreciem că există concurenţă  în domeniu, dar prin dotarea tehnică şi pregătirea personalului suntem capabili să ne 
menţinem poziţia ocupată şi chiar să creştem în viitorul apropiat. Prin natura comenzilor acceptate spre execuţie societatea 

nu are dependenţă faţă de un anumit client, având o paletă variată de utilaje pe care le realizează şi în acelaşi timp, o având 

o mare capacitate de adaptare la nevoile clienţilor. 

 

 1.1.5 Evaluarea aspectelor legate de angajaţi/personalul societăţii 

 Numărul mediu scriptic de personal în anul 2017 a fost de 37 angajaţi cu un nivel de pregătire profesională de 

aproximativ 98%  şi un grad de sindicalizare de aproximativ 20%. 

  

 Numărul de salariaţi a scăzut cu mai mult de 60% faţă de exerciţiul financiar precedent, 2016, acest lucru fiind 

cauzat în principal de modificarea legislaţiei prin oferirea de condiţii favorabile de pensionare. Acest fapt s-a cumulat cu 

lipsa personalului calificat cu care se confruntă piaţa forţei de muncă în momentul de faţă, creând astfel un dezechilibru 

care a condus la o scădere majoră a numărului de angajaţi.  
Raporturile dintre angajaţi şi angajator sunt bune, nu s-au înregistrat litigii sau conflicte de muncă, iar activitatea 

se desfăşoară în condiţii normale. Se încearcă atragerea de forţă de muncă calificată, care să substituie angajaţii care vor 

îndeplini în viitorul apropiat condiţiile pentru pensie la limită de vârstă şi oferirea de stagii de practică pentru tineri care ar 

putea, în viitor, să activeze ca specialişti în acest domeniu. 

 

 1.1.6 Evaluarea aspectelor legate de impactul activităţii de bază asupra mediului  

 Prin natura activităţii de bază de desfăşurată de societate, aceasta nu creează impact major asupra mediului şi 

apreciem că nici în viitor nu pot să apară probleme care ar putea să ducă la încălcarea normelor legale privitoare la protecţia 

mediului. 

 

1.1.7 Evaluarea activităţii de cercetare dezvoltare 
În majoritatea cazurilor se lucrează după documentaţia tehnică a clientului, societatea noastră facând o adaptare a 

acesteia la procesele şi la modul de lucru din unitatea noastră.  

 

1.1.8 Evaluarea activităţii societăţii privind managementul riscului. 
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Pentru diminuarea  riscului  de neplată conducerea societăţii a luat următoarele măsuri: 

- demararea aprovizionării, lansarea şi începerea execuţiei unui produs  se face numai după acceptarea preţului de 

către client, s-a înregistrat o comandă fermă şi s-a achitat un avans; 

- comenzile cu valori de peste 100.000 EUR se execută numai în condiţiile încasării unui avans de minim 20-30% 
din valoarea produsului; 

- prin reprezentant, clientul are acces la verificarea execuţiei produsului pe tot parcursul procesului de fabricaţie. 

Riscul de preţ este acoperit, în principal, prin stabilirea preţurilor în EURO, moneda fiind una mai stabilă decât 

Leul.  

Considerăm că în acest mod am eliminat pe cât posibil factorii de incertitudine  şi că veniturile şi cheltuielile 

societăţii, din activitatea de bază, se vor înscrie în  parametrii prevăzuţi prin B.V.C.-ul pe anul 2018. 

 

1.1.9 Elemente de perspectivă privind activitatea societăţii- Nu este cazul 

 

2. ACTIVLE CORPORALE ALE SOCIETĂŢII 

2.1 Capacităţile de producţie sunt amplasate în incinta societăţii  şi sunt următoarele:  
Corp principal de fabricaţie– hală industrială dotată cu utilaje specifice activităţii şi poduri rulante, construită  din 

stâlpi şi grinzi din beton armat  pe fundaţii izolate din beton armat, acoperiş tip terasă cu izolaţie bituminoasă şi 

luminatoare, închideri  între stâlpi din zidărie de cărămidă şi BCA, dotată cu utilităţi ca: energie electrică, gaze naturale, 

apă-canalizare; anul construcţiei: 1957; gradul de uzură: 65%. 

2.2 Descrierea  şi analiza gradului de uzură al proprietăţilor societăţii: 

- imobil, construcţie P+3E+M şi teren, situat în Cluj-Napoca str. Franz Liszt nr. 30, cu fundaţii continue din beton, 

pereţi din beton la parter, zidărie portantă la parter şi etaje, planşee din beton armat peste parter şi etaje, stâlpi din beton şi 

grinzi la mansardă , şarpantă din lemn, învelitoare din tablă, dat în funcţiune în anul 2002, gradul de uzură  15%; 

2.3 Proprietatea asupra activelor corporale ale societăţii este deţinută în întregime de S.C. FIMARO S.A. 

 

3. PIAŢA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE 
 

3.1 Valorile mobiliare emise de S.C.FIMARO S.A. sunt acţiuni şi se tranzacţionează în cadrul Sistemului 

Alternativ de Tranzacţionare ATS, administrat de Bursa de Valori Bucureşti S.A.  

3.2 Rezultatele financiare ale anului 2017 nu au permis acordarea de dividende, la fel cum s-a întâmplat şi în 2016, 

2015 şi 2014. În cursul exerciţiului 2017 nu s-au solicitat şi implicit nici achitat dividende din 2013.  

 

3.3 Nu este cazul 

 

3.4 Nu este cazul 

 

3.5 Nu este cazul 

 

4. CONDUCEREA SOCIETĂŢII COMERCIALE 

 

4.1.a. În prima parte a anului, până în luna Martie inclusiv, conducerea societăţii a fost asigurata de un Consiliu de 

Administraţie format din: 

  

Numele şi prenumele Vârsta Calificare Experienţă 

profesională 

Funcţia Vechimea în 

funcţie 

Baciu Voicu 65 inginer 40 Membru 0 

Nati Ariton 62 economist 38 Membru 0 

Maxim Alexandru 65 inginer 40 Membru 0 

 

În luna mai a anului 2017, acţionarii societăţii au decis schimbarea componenţei Consiliului de Administraţie al 

Societăţii, acesta fiind format din: 

 

Numele şi prenumele Vârsta Calificare Experienţă 

profesională 

Funcţia Vechimea în 

funcţie 

Lăzanu George Cristian 31 inginer 10 Preşedinte 0 

Lăzanu Georgiana Carmen 34 economist 13 Membru 0 

Gaziuc Todor 45 inginer 25 Membru 0 

 

4.1.b. Nu e cazul 
4.1.c. Nu e cazul  

4.1.d. Nu există persoane afiliate societăţii comerciale. 
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4.2.a. Până în luna martie 2017, societatea a fost condusă de următorii Directori:  

  

Numele şi prenumele Vârsta Experienţă 

profesională 

Funcţia Vechimea în funcţie 

Ec.GOG BACIU OANA 30 10 Director General 0 

Ing.BACIU VOICU 65 40 Director Executiv 0 

Ec. JIDAV MIHAI 44 21 Director Executiv 0 

 
În urma demisiei, a fost numit un intermiat format din dl. Ing. Lăzanu George Cristian şi dna. Ec. Coşarcă Anicuţă. 

Conducerea executivă a societăţii, numită prin decizie a Consiliului de Administraţie începând cu luna august a anului 

2017, este asigurată de 2 Directori: 

 

Numele şi prenumele Vârsta Experienţă 

profesională 

Funcţia Vechimea în funcţie 

Ing.Lăzanu George Cristian 31 10 Director General 0 

Ec. Coşarcă Anicuţa 52 30 Director Executiv 0 

 

4.2.b Nu este cazul. 

4.2.c  Nu este cazul. 

4.3. Nu este cazul 

  

 

5. SITUAŢIA FINANCIAR CONTABILĂ 

Situaţia financiar-contabilă rezultă din rapoartele curente, semestriale cât şi din raportările financiar-contabile. 
Pentru anul 2017 se anexează: 

- bilanţ contabil, întocmit conform prevederilor Legii nr. 82/1991, legea contabilităţii; 

- raportul auditorului financiar. 

5.a.b Prezentam mai jos câteva elemente de bilanţ comparativ pe ultimii 3 ani: 

 

 2015 2016 2017 

ELEMENTE DE BILANŢ 

Total  active curente 12.438.880 10.263.670 8.685.516 

Total pasive curente 12.438.880 10.263.670 8.685.516 

Din total, active ce reprezintă peste 10% din 

active: 

-construcţie-corp principal de fabricaţie 

-construcţie-administrativ 

- 

 

1.643.355 

1.065.165 

- 

 

1.517.511 

1.039.245 

 

- 

 

2838345 

1348865 

 

Active imobilizate total 8.369.463 7.660.633 7.045880 

Active circulante 4.069.417 2.603.037 1.639.636 

Numerar şi alte disp.lichide 6.435 34.296 4.688 

Profit reinvestit - - - 

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE 

Vânzări nete 8.153.019 8.589.211 3.717.519 

Total venituri 9.557.604 8.054.621 3.562.800 

Total cheltuieli 10.158.221 8.723.150 4.595.137 

Profit brut -600.617 -668.529 -1.032.337 

     

Dividende declarate aferente anului 2017: ....-........ lei. Dividende aferente anului 2016, plătite  în anul 2017: ...-

..... lei. 

Cheltuieli care depăşesc 20%  sau sunt aproape de 20% şi ponderea acestora: 

- Cheltuieli cu personalul: 34,5% 

 

În cursul anului 2017 nu s-a  produs oprirea nici unui segment de activitate. 
 

5.c. Cash-flow:  

 

Denumirea elementului 

Exerciţiul  financiar 

Precedent Curent 

                                       A         1          2 

mailto:office@fimaro.ro
http://www.fimaro.ro/


FIMARO S.A. – 16 Tudor Vladimirescu St. 

400228 Cluj-Napoca 

Romania 

 

 

 

 

Tel.: 0040-264-502701 

Fax: 0040-264-502731 

E – mail: office@fimaro.ro 

Web page: www.fimaro.ro 

Fluxuri de trezorerie din activităţi de exploatare: - - 

Încasări de la clienţi 4.828.971 4.041.317 

Plăţi către furnizori şi angajaţi 4.323.355 4.283.830 

 

Dobânzi plătite 43.629 36.703 

Impozit pe profit plătit -  -  

Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor -  -  

Trezoreria netă din activităţi de exploatare 504.616 -279.216 

Fluxuri de trezorerie din activităţi de investiţie: - - 

Achiziţionarea de acţiuni - - 

Achiziţionarea de imobilizări corporale 2.700 4.400 

Incasări din vânzarea  de imobilizări corporale 187.116 496.457 

Dobânzi încasate  - 

Dividende încasate  - 

Trezoreria  netă din activităţi de investiţie 184.416 492.057 

Fluxuri de trezorerie din activităţi de finanţare - - 

Rambursări de credite pe termen scurt -2.061.567 708.691 

Încasări de împrumuturi pe termen lung/scurt 3.123.409 2.482.006 

Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar - - 

Dividende plătite -406 - 

Trezoreria netă din activităţi financiare +1.061.436 1.773.315 

Creşterea netă a trezoreriei şi echivalentelor de trezorerie - 42.283 1.986.156 

Trezorerie şi echivalente de trezorerie la începutul perioadei 48.736 33.965 

Trezorerie şi echivalente de trezorerie la sfârşitul perioadei 6.435 5.853 

 

4. ANEXE 

A,b,c,d,e   Nu este cazul. 
 

 

            PREŞEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

     Ing. LĂZANU GEORGE CRISTIAN 

 

  

 

 

DECLARAŢIE 
 

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilităţii nr. 82/1991 

 

 

 Subsemnatul LĂZANU GEORGE CRISTIAN, în calitate de membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii 

Comerciale FIMARO S.A., cu domiciliul în Cluj-Napoca, str. Mircea Eliade nr. 31, ap. 7, Jud. Cluj, identificat prin CI 

seriaCJ nr. 103256, eliberat de Pol. Cluj la data de 11.12.2014, CNP: 1861214125822, prin prezenta, cunoscând prevederile 
Codului Penal privind declaraţiile neadevărate, declar pe propria răspundere următoarele: din câte cunosc, situaţia 

financiar-contabilă anuală, aferentă anului 2017 a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile şi oferă 

o imagine corectă şi conformă cu realitatea a activelor, a obligaţiilor, a poziţiei financiare, a contului de profit şi pierdere 

ale societăţii şi că raportul Consiliului de Administraţie, întocmit conform anexei 32 din regulamentul nr. 1/2006 emis de 

CNVM, cuprinde o analiză corectă a dezvoltării şi performanţelor societăţii, precum şi o descriere a principalelor riscuri şi  

incertitudini, specifice activităţii desfăşurate. 

  Prezenta declaraţie face parte din raportul anual întocmit pentru anul 2017, conform art.112^1 din regulamentul 

nr.1/2006. 

 

 

 Dată  azi  27.03.2018 
 

 

Preşedinte Consiliu de Administraţie 

        Ing. LĂZANU GEORGE CRISTIAN 
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DECLARAŢIE 
Privind Guvernanţa Corporativă la S.C. FIMARO S.A. 

 

 

Conţine autoevaluarea gradului de respectare a prevederilor menţionate în “Principii de Guvernanţă Corporativă pentru 

AeRO- piaţa de acţiuni a BVB” intrat în vigoare la 04.01.2016, precum şi a măsurilor adoptate sau care urmează a fi 

adoptate pentru a se ajunge la îndeplinirea tuturor acestora.   

 

Principiile de Guvernanţă Corporativă ale Bursei de Valori Bucureşti aplicate de S.C. FIMARO S.A. au scopul de a creşte 

nivelul de transparenţă şi încredere pentru acţionarii prezenţi şi viitori ai Societăţii şi de a crea o legătură mai strânsă cu 
acţionarii şi o deschidere mai mare către toţi investitorii potenţiali. 

 

O bună guvernare corporativă este un instrument puternic de creştere a competitivităţii afacerilor, iar S.C. FIMARO S.A. 

urmăreşte îndeplinirea tuturor acestor recomandări, contribuind la creşterea eficienţei activităţii, pentru succesul pe termen 

lung al societăţii. 

 

Orice schimbare semnificativă faţă de această Declaraţie anuală privind Guvernanţa Corporativă va fi prezentată într-un 

raport curent.  

 
Prevederile codului Respectă Nu 

respectă 

sau 

respectă 

parţial 

Motivul neconformităţii 

1 2 3 4 

A.1 Societatea trebuie sa deţină un regulament intern al Consiliului care sa 

includa termeni de referinţă cu privire la Consiliu şi la funcţiile de conducere 

cheie ale societatii. Administrarea conflictului de interese la nivelul 

Consiliului trebuie, de asemenea, sa fie tratat in regulamentul Consiliului. 

 Parţial Termenii de referinţă cu privire la 

Consiliu şi la funcţîile de 

conducere sunt reglementate, 

urmează să se întocmească un 

regulament complet care să 

includă şi aspecte legate de 

Administrarea conflictului de 

interese 

A.2 Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv 

pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati 

(excluzand filiale ale societatii) si institutii non-profit, vor fi aduse la 

cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului. 

DA   

A.3 A.3. Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice 

legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand nu 

mai putin de 5% din numarul total de drepturi de vot. Aceasta obligatie are in 

vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv pe 

aspecte ce tin de decizii ale Consiliului. 

DA   

A.4 Raportul anual trebuie sa informeze daca a avut loc o evaluare a Consiliului, 

sub conducerea presedintelui. Trebuie sa contina, de asemenea, numarul de 

sedinte ale Consiliului. 

 NU Prevederea se va aplica începând 

cu exerciţiul 2017 

B.1 Consiliul va adopta o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o 

filiala reprezendand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform 

celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de Consiliu. 

 NU Societatea nu deţine filiale 

B.2 Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica 

separata (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin 

serviciile unei terte parti independente, care va raporta Consiliului, iar, in 

cadrul societatii, ii va raporta direct Directorului General. 

DA   

C.1 Societatea va publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile 

totale ale membrilor Consiliului si ale directorului general aferente anului 

financiar respectiv si valoarea totala a tuturor bonusurilor sau a oricaror 

compensatii variabile si de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru 

calcularea veniturilor mentionate mai sus. 

 NU Remuneraţia membrilor 

Consiliului de Administraţie este 

stabilită prin Hotărâre AGA, odată 

cu numirea în funcţie. Hotărârea 

este publicată în Monitorul Oficial 

şi omunicată conform legii 

organelor abilitate. Membrii 

Consiliului nu beneficiază de 

bonusuri sau alte compensaţii.  

D.1 Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale, pagina de 

internet a societatii va contine o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii, atat 

in limba romana cat si in limba engleza, cu toate informatiile relevante de 

interes pentru investitori, incluzand:  

D.1.1. Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si 

regulamentele interne ale organelor statutare  

D.1.2. CV-urile membrilor organelor statutare  

 Parţial Site-ul societăţii are o secţiune 

dedicată acţionarilor, capitol 

existent şi pe versiunea în limba 

engleză a site-ului. Versiunea în 

engleză este incompletă însă va fi 

adusă la zi în cursul anului 2017, 

cu menţiunea că acţionarii 
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D.1.3. Rapoartele curente si rapoartele periodice  

D.1.4. Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de 

zi si materialele aferente; hotararile adunarilor generale  

D.1.5. Informatii cu privire la evenimente corporative precum plata 

dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obtinerea sau limitari cu 

privire la drepturile unui actionar, incluzand termenele limita si principiile 

unor astfel de operatiuni  

D.1.6. Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice: 

anularea/ modificarea/ initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat; 

semnarea/ reinnoirea/ terminarea unui acord cu un Market Maker  

D.1.7. Societatea trebuie sa aiba o functie de Relatii cu Investitorii si sa 

include in sectiunea dedicata acestei functii, pe pagina de internet a societatii, 

numele si datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a 

furniza, la cerere, informatiile corespunzatoare 

societăţii au naţionalitate română 

în proporţie de 99% şi momentan 

nu se justifică ca utilitate 

traducerea tuturor documentelor 

în limba engleză. 

 

D.2 O societate trebuie sa aiba adoptata o politica de dividend a societatii, ca un 

set de directii referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea 

declara ca o va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie sa fie pu 

blicate pe pagina de internet a societatii. 

 NU Societatea nu are o politică de 

dividend 

D.3 O societate trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la prognoze si daca 

acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezinta concluziile cuantificate 

ale studiilor care vizeaza determinarea impactului total al unei liste de factori 

referitori la o perioada viitoare (asanumitele ipoteze). Politica trebuie sa 

prevada frecventa, perioada avuta in vedere si continutul prognozelor. 

Prognozele, daca sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale 

sau trimestriale. Politica cu privire la prognoze trebuie sa fie publicata pe 

pagina de internet a societatii. 

 NU Societatea activează pe o serie de 

pieţe variate, jonglând cu produse 

pentru industria auto, industria 

siderurgică şi industria alimentară. 

Îmbinarea prognozelor de la nivel 

macroeconomic pentru aceste 

pieţe prezintă un grad mare de 

relativitate, astfel că  momentan 

irelevantă întocmirea unei politică 

de prognoză care să furnizeze date 

clare şi corecte. 

D.4 O societate trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel 

incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari 

DA   

D.5 Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana cat si in engleza, 

cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul 

vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator 

financiar relevant 

 NU Peste 99% din acţionarii societăţii 

au naţionalitate română, 

momentan nu se justifică 

traducerea acestora în limba 

engleză. 

D.6 Societatea va organiza cel putin o intalnire/ conferinta telefonica cu analisti si 

investitori, in fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi 

publicate in sectiunea Relatii cu Investitorii de pe pagina de internet a 

societatii, la momentul respectivei intalniri/ conferinte telefonice. 

 NU Interesul scăzut al investitorilor în 

ultimii ani au făcut ca astfel de 

întâlniri să nu fie necesare.  

 
 

 Dată  azi  27.04.2018 

 

 

Preşedinte Consiliu de Administraţie 

        Ing. LĂZANU GEORGE CRISTIAN 
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RAPORTUL 

CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE PE ANUL 2017 
 

DATE DESPRE SOCIETATE 

Sediul social : str.TUDOR VLADIMIRESCU NR.16 

Nr. de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: J-12/58/1991 ; 

 Capital social subscris si varsat : 832.013,94 lei, divizat în 510.438 acţiuni cu o valoare nominală de 1,63 

lei/acţiune, administrată în sistem unitar; 
 Structura acţionariatului la data de 31.12.2017, conform listei comunicate de societatea de registru independent 

este următoarea: 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

Piaţa 

reglemen

tată pe care se tranzacţionează acţiunile emise de societate este: Bursa de Valori Bucuresti – AERO. 

 Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societate : 

 număr acţiuni: 510.438; 

 valoare nominală / acţiune: 1,63 lei; 

 acţiunile sunt: nominative, dematerializate; 

 acţiunile sunt înregistrate în: registrul acţionarilor, ţinut de registrul independent S.C. 

DEPOZITARUL CENTRAL S.A. 
Obiectul principal de activitate al societăţii este: 2511 – Fabricarea de construcţii metalice şi părti 

componente al structurilor metalice. 

Societatea produce şi comercializează, următoarele produse: 

 Subansamble pentru utilaje din domeniul industriei auto; 

 Subansamble pentru industria metalurgica; 

 Uscatoare orizontale si verticale pentru doze de băuturi. 

În luna aprilie a anului 2017, s-a produs o schimbare în structura acţionariatului, doi din 

acţionarii majoritari vânzând acţiunile către S.C. ICPIAF S.A, care a devenit astfel acţionarul majoritar 

al Fimaro, cu o deţinere de 58,9895%. 
 

PREZENTAREA ACTIVITĂŢII DE CONTRACTARE ŞI PRODUCŢIE 

 

Structurat pe beneficiari externi şi interni, activitatea productivă a societăţii pe anul 2017 se 

prezintă astfel:  

 

BENEFICIAR VALOARE (EUR) PONDERE (%) 

SMS MEER GERMANIA 10.850 1,33 

FRAMAG GERMANIA 26.120 3,21 

KBA METAL PRINT GERMANIA 261.170 32,09 

INTERN: 2.181.192 LEI 511.342 62,84 

ALTI CLIENTI EXTERNI 4.300 0,53 

TOTAL (EUR) 813.782 100 

CIFRA DE AFACERI 2017 (LEI) 3.717.519 100 

 

Nr. 

Crt. 

Denumirea /  
Numele si prenumele 

Detineri in capitalul social 

Nr. de actiuni Pondere (%) 

1.  S.C. ICPIAF S.A. 301.105 58,9895 

2.  LASCA STEFAN 148.609 29,1140 

3.  Persoane fizice  60.688 11,8894 

4.  Persoane juridice 36 0,0071 

 TOTAL 510.438 1,000,001 
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Curs mediu exerciţiul financiar 2017: 1 EUR = 4,5682 lei  

Anul 2017 a fost un an definitoriu pentru Fimaro, datorită situaţiei financiare grele în care s-a 

aflat. Finalul 2016 a adus pierderea clientului principal, care activează în industria automobilistică, 

datorită faptului că acesta s-a reorientat cu producţia către China, o ţară care produce la preţuri mult 

mai mici decât cele practicate de firmele din estul Europei. Acest lucru a dus la scăderea Cifrei de 

afaceri a societăţii cu mai mult de 50% în 2017, cu toate că managementul a luptat să înlocuiască acest 

client. Astfel, cifra de afaceri, în sumă de 3.717.519 lei, a scăzut faţă de exerciţiul financiar anterior cu 

mai mult de 50% şi structura acesteia s-a schimbat, fiind formată în proporţie de 62,84% din vânzări 

interne.  

Lipsa de comenzi pe exerciţiile financiare 2016 şi 2017, coroborată cu pierderea clientului 

principal la final de 2016, ne-a obligat să căutam lucrări de orice tip (majoritatea cu materialul 

clientului) pentru a ne păstra forţa de muncă calificată şi încărcarea capacităţilor de producţie, lucru 

care în final s-a dovedit a fi necesar dar a avut repercursiuni în creşterea anumitor tipuri de cheltuieli şi 

în final închiderea încă a unui an cu pierdere. 

Noul acţionar majoritar al societăţii, societatea Icpiaf, are un obiect de activitate similar cu 

Fimaro şi pe tot parcursul anului 2017, a oferit ajutor de natură comercială, financiară şi de personal 

pentru societatea noastră. Concomitent, s-a realizat un plan de reabilitare a societăţii, care să permită 

continuarea activităţii de producţie.  
În exerciţiul financiar 2017, se constată însă o scădere majoră a numărului de personal raportat la exerciţiul 2016. 

Primul motiv ar fi legat de lipsa de personal calificat care să poată produce utilaje la nivelul aşteptat de clienţii noşti. 

Şcolile de arte şi meserii au fost desfiinţate, clasele tehnice au fost înlocuite cu alte domenii mai căutate. De-a lungul 
ultimilor ani, am încercat să iniţiem colaborări cu societăţi care se ocupă de şcolarizare, pentru a pregăti tineri pentru o 

activitate profesională în domeniul tehnic însă interesul tinerilor spre acest segment este foarte scăzut. În acest context, toţi 

angajaţii societăţii noastre au vârsta de peste 50 de ani, astfel că în ultimii ani ne-am confruntat cu o scădere a personalului 

datorită apropierii salariaţilor noştri de vârsta de pensionare. Înlocuirea acestora s-a încercat prin participarea la târguri de 

job-uri, inclusiv la cele organizare de AJOFM, însă nu am înregistrat prea mare succes. O lovitură sub centură dată 

angajatorilor în anul 2016, care are repercursiuni în continuare şi în 2017, a fost apariţia Legii nr. 142/ iulie 2016, care 

modifica art. 65 alin. 4 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii, reducând în mod semnificativ penalitatea 

pentru pensie anticipată parţială. Astfel, o mare parte din angajaţii noştri au preferat pensionarea anticipată cu penalitate, 

renunţând la colaborarea cu noi, iar pentru un domeniu în care nu mai există forţă de muncă calificată, plecarea angajaţilor 

în masă a dus la mărirea duratelor de execuţie a produselor şi decalarea comenzilor în curs. La această dată, mai dispunem 

de forţă de muncă calificată, fiind acoperiţi în bună măsură cu personal având pregătire profesională adecvată dar, din lipsa 
unei oferte de personal calificat la nivel de oraş, trebuie să iniţiem cursuri de pregătire profesională pentru personalul 

existent în aşa fel încât mobilitatea internă a acestuia să fie mai mare şi în orice moment să ne putem adapta mai rapid la 

cerinţele clienţilor. 

Analiza mai atentă a comenzilor, precum şi o alocare corespunzătoare de resurse umane şi 

financiare, poate constitui o bază solidă de relansare a activităţi productive pentru următoarea perioadă. 

Acest raport s-a întocmit cu respectarea articolelor 489-491 din Ord.M.F. nr.1802/2014, adică 

raportul conţine o prezentare fidelă a performanţei entităţii şi a poziţiei sale precum şi o descriere a 

principalelor riscuri şi incertitudini cu care aceasta se confrunta.  

 

PREZENTAREA SITUAŢIEI FINANCIARE 

 

 Documentele privind operaţiunile economico- financiare, aferente perioadei de raportare, au 

fost corect întocmite şi înregistrate, respectându-se principiile contabilităţii, regulile şi metodele 

contabile prevazute în normele în vigoare, astfel că: 

 Au fost respectate regulile de întocmire a situaţiilor financiare, prevăzute în Legea 

nr.82/1991 şi ale Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 1802/2014, pentru 

aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene. 

 Datele înscrise în bilanţ corespund cu datele înregistrate în contabilitate şi sunt puse de 

acord cu situaţia reală a elementelor patrimoniale. 

 Contul de profit şi pierderi reflectă fidel veniturile, cheltuielile şi rezultatele financiare 

ale perioadei raportate. 
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 Raportul oferă informaţii despre dezvoltarea previzibilă a societăţii, măsurile care ar fi 

utile pentru remedierea aspectelor negative . 

 În cursul exerciţiului financiar nu au avut loc achiziţii de acţiuni. 

 În luna decembrie a exerciţiului 2017, Adunarea Generală a Acţionarilor a decis 

majorarea capitalului social al societăţii cu suma de 832.013,94 lei, prin aport în 

numerar, prin emiterea unui număr de 510.438 acţiuni la valoarea nominală de 1,63 lei, 

la preţul de vânzare de 1,63 lei/acţiune, fiecare acţionar având posibilitatea să subscrie 1 

(una) acţiune nouă pentru 1 (una) acţiune deţinută, iar fiecare acţionar va putea subscrie 

proporţional cu numărul acţiunilor pe care le posedă. Acţionarii care pot subscrie sunt 

cei care deţineau acţiuni la data plăţii, adică 05.01.2018. Perioada în care se va 

desfăşura majorarea capitalului social va fi comunicată ulterior de către ASF, după 

aprobarea prospectului de emisiune. 

 

Elemente de bilanţ 

 La 31 decembrie 2017 societatea S.C FIMARO S.A. a încheiat exercitiul financiar cu 

urmatoarele rezultate : 

 

Bilant la data de 31.12.2017 

 

DENUMIRE INDICATOR 

SOLD LA 

01.01.2017 31.12.2017 
A. Active imobilizate 

 Imobilizari necorporale 

 Imobilizari corporale 

 Imobilizari financiare 

 

2.022 

7.658.611 

 

 

657 

7.237.207 

-191.984 

Active imobilizate – TOTAL 7.6660.633 7.045.880 

B. Active circulante 

 Stocuri 

 Creante 

 Casa si cont bancar 

 

1.499.418 

1.069.371 

34.248 

 

149.887 

1.489.549 

5.853 

Active circulante – TOTAL 2.603.037 1.645.289 

C. Cheltuieli in avans – TOTAL - - 

D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada sub 1 an 4.462.019 1.716.811 

     Datorii ce trebuie platite intr-o perioada peste 1 an 4.551 2.352.483 

     E. Active circulante nete, Datorii curente nete -1.858.982 -70.976 

     F. Total active minus datorii curente 5.801.651 6.974.904 

     G. Venituri in avans - - 

     H. Capital si rezerve 

 Capital 

 Rezerve 

 Rez. reportat 

 Rez. exercitiului 

 Repartizarea profitului (acoperire pierderi) 

 

832.014 

5.072.624 

560.991 

-668.529 

- 

 

832.014 

4.892.433 

-69.689 

-1.032.337 

- 

Capitaluri proprii – TOTAL 5.797.100 4.622.421 

CAPITALURI – TOTAL 5.797.100 4.622.421 
  

Situaţiile financiare prezentate cuprind : 

 Bilanţ F (10); 

 Contul de profit şi pierdere F (20); 

 Date informative F (30); 
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 Situaţia modificării capitalurilor proprii; 

 Situaţia activelor imobilizate F(40); 

 Notele explicative. 

Conform reglementarilor în vigoare şi a practicilor contabile, la sfârşit de an s-a procedat la 

inventarierea patrimoniului având ca scop punerea de acord a situaţiei reale cu situaţia contabila. 

După înregistrarea intrărilor şi ieşirilor de active imobilizate, valoarea brută a acestora la sfârşit 

de an este de 12.624.910 lei  ajustare de valoare (amortizare) de 5.579.030 lei. 

Activele circulante au suferit o scădere de 957.548 lei, modificarea valorii acestora având loc 

după cum urmează: 

-scăderea stocului de produse finite şi a producţiei neterminate; 

-scăderea stocului de materii prime şi materiale. 

Din datele bilanţiere, analizând principalii indicatori economico-financiari (calculaţi în cadrul 

Notelor Explicative) putem trage câteva concluzii, după cum urmează: 

- societatea are un grad de indatorare acceptabil (24,61%); 

- indicatorul de activitate, viteza de rotaţie a stocurilor este 24,8x;  

- numărul de zile de creditare pe care societatea le-a obţinut de la furnizori 40,26 zile, însă 

numarul mediu de zile în care clientii şi-au achitat datoriile a fost 139,26 zile, motivat fiind de 

creanţele faţă de Transimont şi Protech, cu care societatea se află în litigiu. 

 

La sfârşitul anului 2017, societatea nu mai înregistrează credite la instituţii bancare, expunerea 

pe care Fimaro a avut-o la BCR fiind lichidată în totalitate în cursul anului 2017.  

 
 

Contul de profit si pierderi 
 

 Contul de profit si pierderi la 31.12.2017 cuprinde:  

 Cifra de afaceri; 

 Veniturile şi cheltuielile exerciţiului; 

 Costul producţiei în curs de execuţie; 

 Rezultatul exerciţiului. 
 

DENUMIRE INDICATOR 31.12.2016 31.12.2017 

Cifra de afaceri 8.589.211 3.717.519 

Alte venituri din exploatare 676.883 837.620 

Cheltuieli din exploatare 8.351.616 4.522.991 

Rezultat din exploatare – profit/pierdere -411.711 -1.105.852 

Venituri financiare 114.716 145.661 

Cheltuieli financiare 371.534 72.146 

Rezultat financiar – profit/pierdere -256.818 73.515 

Rezultat curent -668.529 -1.032.337 

TOTAL VENITURI 9.380.810 4.700.800 

Costul producţiei în curs de execuţie -1.326.189 -1.138.000 

Venituri totale 8.054.621 3.562.800 

Cheltuieli totale 8.723.150 4.595.137 

Rezultatul brut – profit/pierdere -668.529 -1.032.337 

Impozit pe profit 0 0 

Rezultat net / pierdere -668.529 -1.032.337 
 

 Cifra de afaceri a suferit o scădere în anul 2017 faţă de 2016. Scăderi avem atât la nivelul 

veniturilor cât şi la cel al cheltuielilor, dar ponderea cheltuielilor în total cifră de afaceri a crescut la la 

capitolul exploatare. Acest lucru a făcut ca la fiecare 100 lei cifră de afaceri să avem o pierdere de 

mailto:office@fimaro.ro
http://www.fimaro.ro/


FIMARO S.A. – 16 Tudor Vladimirescu St. 

400228 Cluj-Napoca 

Romania 

 

 

 

 

Tel.: 0040-264-502701 

Fax: 0040-264-502731 

E – mail: office@fimaro.ro 

Web page: www.fimaro.ro 

29,85 lei din exploatare. În mod evident, pentru viitor va trebui să corelam veniturile realizate cu 

cheltuielile efective, dar în prezent, la dotarea tehnică şi umană de care dispunem realizăm o cifră de 

afaceri foarte mică, lucru care trebuie îndreptat printr-o nouă strategie. Pentru a putea veni cu o nouă 

gamă de preţuri şi pentru a putea asigura livrări la teremenul stabilit în contract, se impun investiţii în 

utilaje performante, care să permită şi o creştere a productivităţii. Pentru acest motiv s-a decis 

majorarea capitalului social, atrăgând astfel sume care vor fi utilizate în viitor pentru investiţii.  

 În contextul celor prezentate, supunem spre aprobarea Adunării Generale a Acţionarilor, aşa 

cum este prevăzut la articolul 490 din ord.1802/2014: 

 Bilanţul; 

 Contul de profit şi pierderi; 

 Situaţia modificării capitalului propriu; 

 Notele explicative; 

 Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administraţie şi a Directorilor pentru 

exerciţiile financiare 2016 şi 2017. 

 

 

 
CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE S.C. FIMARO S.A. 

   Ing. LĂZANU GEORGE CRISTIAN 

   Ec. LĂZANU GEORGIANA CARMEN 

   Av. GAZIUC TODOR 
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NOTE EXPLICATIVE 

- ANEXE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE PRESCURTATE - 

INTOCMITE LA  31.12.2017 
 

S.C. FIMARO SA 

Nr. Reg.Com. J12/58/1991 

C.U.I.  199133 

 

 

Aspecte generale 

SC FIMARO SA desfasoara activitate de productie la sediul din loc. Cluj Napoca, str. Tudor Vladimirescu nr. 16, obiectul 

principal de activitate al societăţii este: 2511 – Fabricarea de construcţii metalice şi părti componente al structurilor 

metalice. 
Societatea produce şi comercializează, următoarele produse: 

 Subansamble pentru utilaje din domeniul industriei auto; 

 Subansamble pentru industria metalurgica; Uscatoare orizontale si verticale pentru doze de băuturi.. 

De asemenea, societatea realizeaza si venituri din inchirierea imobilelor cu destinatia de birouri. 

 

Situatiile financiare nu contin corecturi aferente perioadelor anterioare care sa afecteze rezultatul perioadei curente. 

Situatiile financiare afrente anului 2017 sunt intocmite in conformitate cu Ordinul 1802/2014 pentru aprobarea 

Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale. 

Cele trei criterii care definesc structura situatiilor financiare sunt: 

Total active la 31.12.2017: 8.691.169 lei 
Cifra de afaceri neta la 31.12.2017: 3.717.519 lei 

Numar mediu de salariati in cursul anului 2017: 37 

SC FIMARO SA intocmeste situatii financiare anulate prescurtate care cuprind: 

Bilant prescurtat F10 

Cont de profit si pierdere F20 

Date informative F30, acestea fiind insotite de Notele explicative la situatiile financiare anuale. 

 

 

Nota 1 – pagina 1.Active imobilizate 

    

              lei 

 
 

Elemente de active 

 

Nr 
rd 

 
Valoare bruta 

Sold la 1 

ianuarie 2017 

Cresteri Reduceri Sold la 31 

decembrie 

2017 

A B 1 2 3 4=1+2-3 

Imobilizari necorporale  

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de 

dezvoltare  

01 0  0 0 

Alte imobilizari 02 26201   26201 

Avansuri si imobilizari necorporale in curs 03     

TOTAL (  rd. 01 la 03 ) 04 26201   26201 

Imobilizari corporale 

Terenuri 05 3.438.722   3.438.722 

Constructii 06 3.034.912 366.384 1.051.742 3.401.296 

Instalatii tehnice si masini 07 5.162.278 4.400 129136 4.114.936 

Alte instalatii, utilaje si mobilier 08 86.976  45.186 41.790 

Avansuri si imobilizari corporale in 
curs 

09     

Investitii imobiliare 10 2.162.472  368.523 1.793.949 

TOTAL ( rd.05 la 10 ) 11 13.885.360 370.784 1.465.451 12.790.693 

Imobilizari financiare 12  -191984  -191984 

ACTIVE IMOBILIZATE –TOTAL ( 
rd.04+10+11 )  

13 13.911.561 178.800 1.465.451 12.624.910 

 

mailto:office@fimaro.ro
http://www.fimaro.ro/


FIMARO S.A. – 16 Tudor Vladimirescu St. 

400228 Cluj-Napoca 

Romania 

 

 

 

 

Tel.: 0040-264-502701 

Fax: 0040-264-502731 

E – mail: office@fimaro.ro 

Web page: www.fimaro.ro 

 

Nota 1 – pagina 2.            lei 

 

 

Elemente de active 
 

Nr rd  

Amortizare si 

provizioane 

 

Sold la 1 ianuarie 

2017 

Deprecierea 

inregistrata 

in cursul 

exercitiului 

Reduceri 

sau reluari 

Sold la 31 

decembrie 

2017 

A B 1 2 3 4=1+2-3 

Imobilizari necorporale   

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de 

dezvoltare  

01    0 

Alte imobilizari 02 24.179 1.365  25.544 

TOTAL (  rd. 01 + 02 ) 03 24.179 1.365  25.544 

Imobilizari corporale  

Terenuri 04     

Constructii 05 1.299.085 170.681  1.469.766 

Instalatii tehnice si masini 06 4.435.620 283.522 998.226 3.720.916 

Alte instalatii, utilaje si mobilier 07 109.771 -45.055 37.457 27.259 

Investitii imobiliare 08 382.273 28.621 75.349 335.545 

TOTAL ( rd.04 la 08 ) 09 6.226.749 437.769 1.111.032 5.553.486 

ACTIVE IMOBILIZATE –TOTAL ( rd. 
03+09 )  

10 6.250.928 439.134 1.111.032 5.579.030 

 

Activele imobilizate ale societatii sunt formate in principal din: 

 terenuri situate in Cluj Napoca, str. Corneliu Coposu nr. 167, respectiv str. Franz Liszt nr. 30 

 constructii situate in loc. Cluj Napoca, str. Tudor Vladimirescu nr. 16 (hala prelucrare – corp principal de 

fabricatie), cladire administrativa str. Franz Liszt nr .30, retele exterioare de apa potabila, etc 

In ceea ce priveste constructiile, pe parcursul anului 2017 societatea a instrainat prin vanzare o parte a acestora, respectiv 
au fost vandute apartamente situate in loc. Cluj Napoca, str. Lombului nr. 3 si str. Ileana Cosanzeana nr. 8. 

 instalatii tehnice, echipamente si masini reprezentand echipamentul tehnuc si tehnologis cu care opereaza SC 

FIMARO SA pentru desfasurarea activitatii 

 

Nota 2 .Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 

 

             lei 

Denumirea 

provizionului 

Sold la 1 ianuarie 

2017 

Transferuri Sold la 31 decembrie 

2017 cheltuieli venituri 

0 1 2 3 4=1+2-3 

     

Nu este cazul     

     

 

In anul financiar 2017 nu s-au constituit provizioane si nu s-au diminuat provizioane. 

 
 

 

Nota 3 .Repartizarea profitului 
              lei 

Denumirea indicatorilor Nr. rand Suma 

A B C 

Profit net de repartizat : 01  

-rezerva legala ( cont 1061 ) 02 166403 

-acoperirea pierderii contabile din anii precedenti ( cont 117 ) 03 69689 

-alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare ( ptr. facilitati fiscale –cont 

1068 , iar pentru celelalte repartizari –cont 117 ) 

04 1181625 

 

-alte repartizari prevazute de lege ( cont 117 ) 05  

-participarea salariatilor la profit ( cont 117 ) 06  
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-dividende de platit ( cont 117 ) 07  

Profit nerepartizat ( cont 117 ) 08  

 

 

In anul 2017 societatea a inregistrat pierdere in suma de 1032337 lei. 

 

 

Nota 4.Analiza rezultatului  exercitiului 
 

 

              lei 

Indicatorul Numar      

rand 

Exercitiul 

precedent 

Exercitiul 

curent 

A B 1 2 

Cifra de afaceri  neta 01 8589211 3717519 

Alte venituri din exploatare  02 676883 837620 

Venituri aferente costului productiei in curs de executie 03 -1326189 -1138000 

Venituri financiare 04 114716 145661 

Venituri totale 05 8054621 3562800 

Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5 ) 06 8723150 4595137 

Cheltuielile activitatii de baza 07 8723150 4595137 

Cheltuielile activitatilor auxiliare  08   

Cheltuielile indirecte de productie 09   

Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (rd1-rd2) 10 -668529 -1032337 

Cheltuielile de desfacere 11   

Cheltuieli generale de administratie 12   

Rezultatul din exploatare(rd6-rd7-rd8+rd9) 13 -668529 -1032337 

 

In anul 2017 SC FIMARO SA s-a confruntat cu o situatia financiara foarte grea avand in vedere faptul ca la finele anului 

2016 s-a pierdut clientul principal care activa in industria automobilistica, acesta reorientandu-se cu productia catre China. 
Efectul acestui fapt a fost ca pe parcursul anului 2017 societatea nu a avut comenzi aspect care a avut ca si consecinta 

scaderea drasnica a cifrei de afaceri comparativ cu exercitiile financiare precedente. 

Astfel, la nivelul anului 2017 societatea a obtinut venituri totale in valoare de 4700800 lei, principalele venituri fiind 

obtinute din chirii si nu din productia /vanzarea de produse finite. 

formate din: 

 vanzare produse finite si marfuri, inchiriere bunuri imobile, refacturare utilitati   3717519 lei  

 alte venituri din exploatare ( vanzare apartamente, vanzare utilaje si echipamente tehnologice, venituri din receptie 

investitie realizata in regie proprie,)     837620 lei 

 venituri financiare        145661 lei 

 

Avand in vedere valoarea veniturilor realizate la finele anului 2017, societatea a ramas in continuare platitoare de impozit 
pe profit in anul 2018. 

 

 

Nota 5 – pagina 1. 
 

I.      Situatia creantelor si datoriilor 

 

              lei 

Creante 

( solduri debitoare ale conturilor ) 

Nr. 

Rd 

Sold la 31 

decembrie 2017 ( 

col.2+3 ) 

Termen de lichiditate 

sub 1 an peste 1 an 

A B 1 2 3 

I.Creante din active imobilizate ( cont 267 ) 01    

Furnizori debitori ptr. prestari servicii (cont4092) 02 65554 65554  

Clienti ( cont 411+413+418 ) 03 1418342 1418342  

Creante –personal si asigurari sociale  04    
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( cont 425+4282+431+437+4382+444 )  

Impozit pe profit ( cont 441 ) 05    

Taxa pe valoare adaugata ( cont 4424 ) 06    

Alte creante cu statul si institutii publice  

( cont 4428+445+446+447+4482 ) 

07    

Decontari din operatii in participatie  

( cont 451+452+456+4582 ) 

08    

Debitori diversi ( cont 461+473+5167 ) 09    

II.Crenate din active circulante ( rd2 la rd9 ) 10 1483896 1483896  

III.Provizioane pentru deprecierea creantelor  

( se scad ) (cont 491+495+496) 

11    

IV.Cheltuieli inregistrate in avans ( cont 471 ) 12 546 546  

TOTAL CREANTE ( rd.1+10-11+12 ) 13 1484442 1484442  

 
Creantele comerciale la 31.12.2017 sunt in valoare de 1418342 lei din care valorile semnificative sunt: 

 ICPIAF SA   697829 lei 

 Transimont   328610 lei 

 SMS Meer Gmbh  166496 lei  

Furnizori debitori bunuri/prestari servicii 65554 lei 

 

 

Nota 5 – pagina 2 II.    

 lei 

Datorii 

( solduri creditoare ale conturilor ) 
 

Nr.

rd. 

Sold la 31 

decembrie 2017( 

col.2+3+4 ) 

Termen de exigibilitate 

sub 1 an 1-5 ani peste  

5 ani 

A B 1 2 3 4 

1.Datorii financiare – total din care : 01  0  0  

-credite bancare pe termen lung si mediu  

( cont 162 ) 

02     

-credite bancare pe termen scurt 
( cont 512+519+5198 ) 

03     

-dobanzi aferente creditelor bancare  

( cont 168+5186+5198 ) 

04     

-alte imprumuturi si datorii financiare  

( cont 161+166+167+169+269 ) 

05 0  0  

2. Alte datorii – total din care : 06 4063641 1711158 2352483  

-furnizori total ( cont 401+403+404+405+408  )  07 410047 410047   

-clienti creditori ( cont 419 ) 08 716674 716674   

-datorii fata de bugetul asigurarilor sociale  

( cont 431+437+4381+4481-analitic ) 

09 256055 256055   

-datorii fata de bugetele fondurilor speciale  

( cont 447+4481-analitic ) 

10 3249 3249   

-datorii fata de bugetul de stat  

( cont 441+444+4423+4428+446+4481 ) 

11 159586 159586   

-datorii fata de bug.locale ( cont 445+4481-analitic ) 12     

-creditori diversi ( cont 462 ) 13     

-datorii in legatura cu personalul creditori (ct421 
+423  + 424+426+427+4281) 

 165272 165272   

-datorii fata de alti creditori (455+457+4581+473) 14 2352758 275 2352483  

3.Venituri inregistrate in avans ( cont 472 ) 15     

TOTAL DATORII ( rd.1+6+15 ) 16 4063641  2352483  

 

Datoriile societatii la data de 31.12.2017 sunt in valoare totala de 4069294 lei din care valorile semnificative sunt: 

 Furnizori   410047 lei din care: 

- ICPIAF SA   248201 lei 

- Enex    35565 lei – achitate la scadenta in trim. I 2018 

- Eon Energie   25563 lei  - achitate la scadenta in trim. I 2018 

 

Se poate observa o reducere semnificativa a datoriilor comerciale fata de inceputul anului 2017 (1077349 lei la 01.01.2017) 
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 Clienti creditori   716674 (ponderea semnificativa fiind clientii KBA Metal Print – 459912 lei si 

Transimont – 215718 lei) 

 Salarii datorate personalului 162575 lei 

 Sume datorate la bugetu de stat/bugetul de asigurari sociale 418890 

 Sume datorate asociatilor  2352483 lei (din care 11457 lei dobanda credit), principalul creditor fiind SC 

ICPIAF SA (2240446 lei) 

 

A doua jumatate a anului 2017 a adus o stabilitate economica si financiara compensand pierderea realizata in prima 

jumatate a anului. 

In trim. IV 2017 principalul client KBA Metal Print a comandat un set de uscatoare pentru industria alimentara in valoare 

de aprox. 330000 euro, termenul de livrare fiind in primul trimestru al anului 2018. 

De asemenea, in cursul trim III 2017 s-a reusit achitarea integrala a creditelor contractate de la banca, atat a celor de lucru 

cat si a celor de investitii. 

Un aspect deosebit de important este finalizarea in luna iulie 2017 a procedurii de esalonare a datoriilor societatii catre 
bugetul de stat si bugetele asigurarilor sociale urmand ca, in conformitate cu planul de esalonare, sa se achite intreaga 

datorie restanta intr-un termen de 24 luni. Avand in vedere acest aspect societatea FIMARO SA nu are obligatia aplicarii 

TVA spilt. 

 

 

Nota 5 – pagina 3 

 

III. Garantii depuse in vederea obtinerii unor imprumuturi  

 

Valoarea sumei imprumutate Garantia depusa Scopul imprumutului:  

finantare , leasing , finantare mijloace 

circulante , linie de credit , etc. 

   

   

   

 
Nu este cazul . 

 

IV. Ipotecari in vederea obtinerii unor imprumuturi  

 

Valoarea sumei imprumutate 

si destinatia ei 

Obiectivul ipotecat ( adresa , 

destinatia avuta , etc .) 

Valoarea in contabilitate a obiectivului 

ipotecat 

   

   

   

 

Nu este cazul . 

 

 

V. In cursul anului 2017 nu s-au constituit provizioane pentru  riscuri si cheltuieli . 

 

 
Nota 6.    Principii , politici si metode contabile 
 

 

 

Situatiile financiare anuale simplificate ale SC FIMARO SA aferente anului fiscal 2017  au fost intocmite in 

conformitate cu Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare  si cu 

prevederile OMF 1802/2014 

 Informatii referitoare la metodele de evaluare a activelor: 

- evaluarea imobilizarilor corporale este prezentata in bilant la pretul de cost mai putin amortizarea cumulata 

aferenta si provizioanele cumulate prin depreciere 

- activele circulante s-au inregistrat la costul de achizitie 
Informatii referitoare la evaluarea si inregistrarea relatiilor cu tertii 
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- creantele si datoriile au fost inregistrate in contabilitate la valoarea lor nominala, in contabilitatea furnizorilor 

si clientilor s-au inregistrat toate operatiunile privind cumpararea si livrarea de bunuri, produse, servicii in 

mod cronologic si sistematic 

- contabilitatea decontarilor cu personalul cuprinde drepturile salariale 
- in cadrul decontarilor cu bugetul statului se recunosc ca datorii sumele declarate ca obligatii si neachitate iar 

in situatia cand suma platita depaseste suma datorata aceasta este recunoscuta ca si creanta 

Informatii referitoare la contul de profit si pierdere 

- contabilitatea veniturilor s-a tinut pe categorii de venituri, dupa natura acestora 

- contabilitatea cheltuielilor s-a tinut pe categorii de cheltuieli, dupa natura acestora 

- din motive de reglementari fiscale s-a impus detalierea anumitor venituri sau cheltuieli in analitice 

- metoda utilizata pentru calculul amortizarii este cea liniara 

  

 

Principii, politici si metode contabile 

  

La elaborarea politicilor contabile  SC FIMARO SA a respectat conceptele de baza ale contabilitatii si anume:  

- contabilitatea de angajamente 

- principiul continuitatii activitatii  

- principiul permanentei metodelor 

- principiul prudentei 

- principiul independentei exercitiului 

- principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv 

- principiul necompensarii 

Politicile contabile au fost astfel elaborate incat sa se asigure furnizarea prin intermediul situatiilor financiare a unor 
informatii relevante, credibile, prudente si complete. 

Politicile contabile au fost elaborate astfel incat sa se asigure furnizarea prin situatiile financiare anuale simplificate a unor 

informatii care sa fie: 

 relevante pentru nevoile utilizatorilor in luarea deciziilor 

 credibile in sensul ca : 

 - reprezinta fidel rezultatele si pozitia financiara a persoanei juridice 

- sunt neutre 

- sunt prudente 

- sunt complete sub toate aspectele semnificative 

In cursul anului fiscal nu au fost modificate politicile contabile. 

 
 

 

Participatii si surse de finantare 

 

Se vor prezenta urmatoarele informatii:  

a) se mentioneaza existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea 

informatiilor cerute in  subsectiunea 8.2;  

 

  Nu este cazul 
b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;  

 

  Capitalul social subscris si varsat este de  832014 lei. 

c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise, mentionandu-se daca au fost integral varsate si, dupa caz, 

numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;  

 

  Nu este cazul 

d) actiuni rascumparabile:  

- data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;  

- caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;  

- valoarea eventualei prime de rascumparare;  

 
Nu este cazul 

e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:  

- tipul de actiuni;  

- numar de actiuni emise;  

- valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;  
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- drepturi legate de distributie:  

- numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;  

 - perioada de exercitare a drepturilor;  

 - pretul platit pentru actiunile distribuite;  
 

  Nu este cazul 

f) obligatiuni emise:  

- tipul obligatiunilor emise;  

- valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;  

- obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:  

- valoarea nominala;  

- valoarea inregistrata in momentul platii. 

 

  Nu este cazul 

 
 

 

Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie,conducere si de supraveghere 

 

 Societatea are pentru anul 2017  un numar mediu de 37 salariati, atributele privind administrarea societatii fiind 

exercitate de catre dl. Lazanu George 

  

 

Nota 7.Actiuni, parti sociale  si obligatiuni 
 

            lei 

Denumirea indicatorilor Nr.crt. Exercitiul financiar 201 

Capital social subscris 01 832014 

Capital social inscris la zi la Registrul Comertului  02 832014 

Numarul de actiuni la infiintarea societatii 03 550438 

Valoarea unei actiuni la infiintarea societatii 04 2,5 

Numarul de actiuni la data de 31.12.2017 05 510438 

Valoarea actuala a unei actiuni (la data de 31.12.2017) 06 1,63 

 

   

Nota 8.Informatii privind salariatii , administratorii si directorii 

 

 

Denumirea indicatorilor Nr.crt. Exercitiul 

financiar 2016 

Exercitiul 

financiar 2017 

Numarul mediu de salariati – total din care : 01 110 37 

-directori, presedinti 02 1 1 

-directori economici , contabil sef 03 1 1 

-directori adjuncti , vicepresedinti 04 2 0 

-diferenta personal TESA 05 22 13 

-personal indirect productiv 06 3 2 

-personal direct productiv ( operativ ) 07 81 20 

-Salarii platite sau de platit aferente exercitiului financiar –total 

din care pentru : 

08 3.228.698 1.318.935 

-directori , presedinti  09 30.000 36.000 

-directori economici , contabil sef 10 20.000 18.000 

-directori adjuncti , vicepresedinti 11 27.000 0 

-diferenta personal TESA 12 778.925 409.645 

-personal indirect productiv 13 36.000 36.000 

-personal direct productiv ( operativ ) 14 2.336.773 819.290 

-Contributii datorate , total , din care : 15 1114991 420.339 

-impozit pe salarii 16 406287 153.871 

-cheltuieli cu asigurarile sociale  17 697211 261.566 

-cheltuieli pentru ajutorul de somaj  19 11493 4.902 

-alte datorii 21   
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Principalii indicatori economico-financiari la 31.12.2017 

 

Denumirea indicatorilor Formula de calcul Valoarea indicatorului 

I.Indicatori de lichiditate    

1.- Indicatorul lichiditatii curente  

   ( indicatorul capitalului circulant )  

Active circulante 

Datorii curente 

0.96 

2.- Indicatorul lichiditatii imediate  

            ( indicatorul test acid ) 

Active circulante –stocuri 

Datorii curente 

0.87 

II.Indicatori de risc    

3.- grad de indatorare  Datorii curente x 100 

Activ bilantier 

24.61% 

4.- grad de indatorare a capitalului  Capital imprumutat t> 1 an 

Capital propriu 

0.51 

5.- acoperirea dobanzilor  Profit inaintea platii dobanzii si a 

impozitului pe profit  

Cheltuieli cu dobanda  

 

---------------------- 

III.Indicatori de activitate   

6.- viteza de rotatie a stocurilor :   

a.)- de cate ori a fost rulat stocul Cifra de afaceri 

Total stocuri 

24.80 

 

b.)- numar de zile de stocuri  Total stocuri x 365 
Cifra de afaceri 

14.72 

7.- viteza de rotatie a debitelor – clienti 

  ( perioada de recuperare a creantelor ) 

Sold clienti x 365 

Cifra de afaceri 

139.26 

 

8. – viteza de rotatie a creditelor – furnizori  

     ( perioada de rambursare a datoriilor ) 

Sold furnizori x 365 

Cifra de afaceri 

40.26 

9.- viteza de rotatie a activelor imobilizate  Cifra de afaceri  

Active imobilizate  

0.53 

10.- viteza de rotatie a activelor totale  Cifra de afaceri 

Total active 

0.53 

IV.Indicatori de profitabilitate    

11.- rentabilitatea capitalului angajat  Profit inaintea platii dobanzii si a 

impozitului pe profit 

Capital angajat 

--------------------- 

12.- marja bruta din vanzari  Profit brut din vanzari  

Cifra de afaceri 

------------------------- 

V.Productivitatea muncii  Cifra de afaceri  

Nr.mediu de salariati  

100473 

VI.Solvabilitatea patrimoniala  Capital propriu 

Activ bilantier 

0.66 

 

  
Nota 10 – pagina 1.Alte informatii 

 

1. Denumirea persoanei juridice: 

Societatea  FIMARO SA  are sediul social in localitatea Cluj Napoca, Romania; 

Societatea  SC FIMARO SA  inregistrata la Registrul Comertului sub Nr. J12/58/1991, avand   

C.U. I 199133 este constituita ca si societate pe actiuni, capitalul este integral privat. 

 

2. Situatiile financiare anuale cuprind date referitoare la activitatea desfasurata la sediul social. 

3.  Principalele domenii de activitate declarate ale societatii sunt : 

 -   Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice – cod CAEN 2511. 

4.  Situatiile financiare anuale se refera la perioada 01.01.2017 – 31.12.2017. 

5.  Situatiile financiare anuale sunt intocmite in moneda nationala : lei 
6.  In exercitiul financiar 01.01.2017– 31.12.2017 societatea a inregistrat pierdere in valoare de 1032337  lei  

 

mailto:office@fimaro.ro
http://www.fimaro.ro/


FIMARO S.A. – 16 Tudor Vladimirescu St. 

400228 Cluj-Napoca 

Romania 

 

 

 

 

Tel.: 0040-264-502701 

Fax: 0040-264-502731 

E – mail: office@fimaro.ro 

Web page: www.fimaro.ro 

8.  Rezultatul fiscal  

 

Rezultatul fiscal total , din care :  

Profit sau pierdere la 31.12.2017 -1032337 

Deduceri fiscale  

Impozit pe profit  

Cheltuieli nedeductibile fiscal 70556 

 

10. Impozitul pe profit 
 

Impozitul pe profit total , din care : 0 

-aferent activitatii curente   

-aferent activitatii extraordinare  

 - impozit minim    

 

 

Nota 10 – pagina 2 

 

11. Cifra de afaceri  

 

Cifra de afaceri total , din care : 3717519 

-din activitatea comerciala  286320 

-din activitatea de achizitii  

-din activitatea de de productie , prestari 3431199 

-din alte activitati  

 

12. Societatea  a achitat cheltuieli  prestari servicii  pentru conducerea -examinarea contabilitatii  si  verificarea-intocmirea  

situatiilor financiare anuale simplificate , cu persoana juridica autorizata  CECCAR. 

 

 

 
 

Director gen:      Intocmit:  

 

Numele si prenumele: ing. LAZANU GEORGE  SC IFCONT ELINCOR SRL 

Semnatura :_______________________                  Calitatea :persoana juridica autorizata 

Semnatura _______________________ 

Stampila  Unitatii 

Nr.de inregistrare la organismul profesional:                                                             

A 004025/2007  
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AUDITOR FINANCIAR CONSULTANT FISCAI,
AIITORIZATIF-.(- A F-R.5R7/'ON5 AIITORIZATIE' IflNR1/,,OO,, AI]TORIZATII'46R0/'OOS

SC EXPERTIZA SRL
SIT.ROMITL LADEA NR.81
Cluj-Napocajud.Cluj
Rom6nia,Cod.pogtal 40048 1

E_mail: snborlea@yahoo.com

Tclephone +40753057886

RAPORTUL

AUDITORULUI FINANCIAR

INDEPENDENT

31 DECEMBRIE 2017

w
CONTABTI,
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RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT
asupra situaliilor financiare intocmite de

SC FIMARO SA la data de 31.12.2017

Citre,
Acfionarii SC FIMARO SA
Consiliul de adminsitralie al SC SC FIMARO SA
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Opinie firl rezerve :

Am auditat situaliile financiare anuale individuare anexate are societdiii sc
FIMARO SA cu sediur in mun. cruj-Napoca str. Tudor vradimirescu nr. 16judelul Cluj, inmatriculatd la Oficiul Registrului Come(ului de pe ldngb
Tribunalul Cluj sub nr J12r5g/r99r,c.I.F. Roi99133, care cupri.rd tilanlur
incheiat la data de 31 decembrie 2017, contul de profit qi pierdere, situalia
modificdrilor capitalurilor proprii gi situalia fluxurilor de trezorerie aferente
exercitiului incheiat la aceastd datd qi un sumar al politicilor contabile
semnificative qi alte informalii explicative.

in opinia noastrE, situaliile financiare individuale are societiiii sc FIMARO sA
cu sediul in mun. Cluj-Napoca str. TudorVladimirescu nr. 16 judelui Cluj,
inmatriculatd la oficiul Registrului comer(urui de pe rangi rribunalul cruj sub nr
112/58/1991,c.r.F. Ro 199133 pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie
2017 sunt intocmite, de o manierd adecvati, in toate aspectele semnificative in
conformitate cu oMFp rg02r2or4 pentm aprobarea Reglementdrile contabile
privind intocmirea situa{i or financiare individuale qi cu poriticile contabile descrise
in notele la situaliile financiare individuale.

Am desfhqurat auditul nosku in conformitate cu Standardele Intemalionale de
Audi(ISA). Suntem independenli fata de societate conform cu Codul Etic al
Profesionigtilor contabili emis de catre consiliul pentru Standarde Intemalionale de
Etici pentru contabili coroborat cu cerinlele etice rerevante pentru auditr:r situaliilor
financiare qi ne-am indeplinit celelalte responsabiltdli conform acestor cerinte.
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considerdm ca probele de audit oblinute sunt suficiente qi adecvate pentru a fumiza o
bazd a opiniei noastre de audit.

Situa(iile financiare individuale mentionate mai sus se referl la:
l.Capitaluri proprii 4.622.421lei
2.Rezultatulexercifiuluifinanciar,prof,t(pierdere) 1.032.337 lei
3.Capital subscris virsat 832.014 lei

Aspecte cheie de audit
Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care ,in baza ra{ionamentului nostru
profesional, au avut cea mai mare importanld pentru auditul situatiilor financiare
din perioada de referinld. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului
situaliilor financiare in ansamblu si au avut rol semnificativ in formarea opiniei
nostre cu privire la respectivele situa{ii dar noi nu vom oferi o opinie separata cu
privire la aceste aspecte.Noi apreciem ci, in completarea opiniei noastre fEr6
rezerve, este necesar sd prezentdm ,in raportul nostru, ce1 pu{in urmatoarele
aspecte cheie :

.r-."7.i,r'r
i: -.. -\
' "" ,.."":1" '-'' .iJi
\^ i/'
... i,
I <,1,,,,,,...,)'

A lYtruu uI . .l

,b,oidet,
r..lr!

::.a:..":

Reevaluarea

contructiilor
terenurilor si

Terenurile qi construcliile reprezintl un
procent de 54,1.7 % din totalul activelor
imobilizate.

Activele imobilizate ale societdtii sunt
formate in principal din:

- terenuri situate in Cluj Napoca,
str. Comeliu Coposu nr. 167,

respectiv str. Franz Liszt nr. 30

- construclii situate in loc. Cluj
Napoca, str. Tudor Vladimirescu
nr. 16 (hala prelucrare - corp
principal de fabricalie), clddire
administrativd str. Franz Liszt nr

Procedurile pe care auditorul le-a
aplicat cu privire 1a ajustarea"/

reevaluarea terenurilor si contructiilor :

l.Am analizat dacd s-au aplicat
prevederile Ordinului 180212014 9i dac{L

ajustarea/reevaluarea s-a fEcut in
conformitate cu acesta.

2. Am verificat dacd ajustarea/
reevaluarea este facutd de un evaluator
atrtorizat ANEVAR, standardul in baza
cdruia s-a ficut precum si scopul
ajustarea/reevaluarea pentru a stabili
scopui acestora.

3. Am analizat dacd s-au urmdrit corect
pe fiecare construclie si teren in parte
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.30, refele exterioare de api
potabili, etc.

in ceea ce priveqte construcliile, pe
parcursul anului 2017 societatea a

instrdinat prin vdnzare o parte a

acestora, respectiv au fost vdndute
apartamente situate in loc. Cluj Napoca,
str. Lombului nr. 3 qi str. Ileana
Cosdnzeana nr. 8.

Reevaluarea terenurilor gi construcliilor
este efectuate conform OMFP
t802t20t4 .

Informalii in ce priveqte reevaluarea

terenurilor qi construcliilor sunt
prezentate in,,Situajia activelor
imobilizate",Nota nr. 1,,Active
imobilizate", in Nota 6 ,,Principii,
politici qi metode contabile" * alineatul
2 ,,lmobtlizari corporale" din notele la
situaliile financiare individuale anexate.

Aceste active sunt semnificative atdt in
contextul bilantului cdt ;i al contului de

profit si pierdere al exerciliului
financiar, motiv pentru care reevaluarea
terenurilor si construcliilor a fost
importantd pentru auditul nostru qi este

considerat[ un aspect cheie.

creqterile qi scaderile de rezervd din
reevaluare, recunoaqterea pe cheltuial[
/recunoaqterea pe venit in funclie de

situaiia dati.
4. Am verificat dac6, reevaluarea s-a

aplicat la intreaga clasd de

construc!ii./terenuri.

5. Am verificat corecta intocmire a

notelor contabile qi dac[ soldurile dupi
reevaluare din situalia analiticd
corespund cu balanta de verificare.
6.Am arralizat dacd modificdrile
valorilor au fost reflectate corect in
situaliile financiare $i contul de profit qi

pierdere.

7.Am verificat prezeltatea ajustdrii in
note.

Ajustari pentru depreciere
Societatea a revizuit conslituirea
ajustdrilor pentm depreciere privind
imobilizdrile corporale qi necorporale.
lnlormalii cu privire la constituirea
ajust5rilor pentru depreciere privind
imobilizdrile corporale qi necorporale
sunt prezentate in Nota i ,, Provizioane
" din notele la situatiile financiare
individud.le anexate.

Procedurile pe care auditorul le-a
aplicat cu privire la constituirea
ajustarilor pentru depreciere sunt:

i .Am analizat balanla stocurilor precum

si situalia creanlelor pe vechimi.
2.Am verificat constituirea de ajust[ri .

3.Am aralizat daci ajustdrile de valoare
sunt inregistrate corect in conturi.
4.Am analizat dacd ajustarile de valoare
au fost prezentate corect in bilant,

4/SlPage
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Constituirea ajustdrilor pentru
depreciere este importantd atAt in
contextul bilantului cdt qi al contului de

profit s,i pierdere al exerciliului
financiar, motiv pentru care este

considerat6 un aspect cheie.

contul de profit gi pierdere qi in notele
explicative la situatiile financiare.

Conducerea societ5lii a fumizat toate explicaliile qi informaliile cerute.
Managementul financiar contabil este preocupat de perfeclionarea calit5li
rapoartelor financiare, urmarind armonizarca cu cerinfele profesionale in materie .

Fari a exprima rezerve in opinia noastri, atragem atenlia asupra faptului ci
societatea a avut dar nu mai are organizat control intern/ audit intern .

In ceea ce priveqte controlul intern, se realizeazd in principal prin controlul de
gestiune Ei prin controlul operativ curent. Gestiunile de valori materiale sunt
organizate in funcjie de natura acestora pe categorii qi locuri de depozitare.
Auditorul recomandi proceduri mai detaliate de control intern/audit intern qi o mai
atent[ supraveghere din partea managementului cu responsabilitd{i mult mai
precise qi mai detaliate referitoare la acest aspect cuprinse in fiqa postului .

Responsabilitatea conducerii pentru situa(iile financiare individuale

Conducerea societetii SC FIMARO SA cu sediul in mun. Cluj-Napoca str.
TudorVladimirescu nr. 16 judeful Cluj, inmatriculatd la Oficiul Registrului
Comerfului de pe l6ngd Tribunalul Cluj sub nr J12/58/l99l,C.I.F. RO 199133 este

responsabild de intocmirea qi prezentarea fidel[ a acestor situalii financime individuale
in conformitate cu OMFP 180212014 penku aprobarea Reglementarile contabile
privind intocmirea situafilor financiare individuaie ;i consolidate, cu OMFp nr.
470D017 privind intocmirea gi depunerea situaliilor financiare anuale qi a raportdrilor
contabile anuale ale operatorilor economici Ei cu politicile contabile descrise in notele
la situafile financiare individuale, qi pentru acel control intem pe care conducerea il
considerS necesar pentru a permite intocmirea de situalii financiare care sunt lipsite de

denalurlri semnificative, cauzate fie de fraud5, fie de eroare.
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Aceasti responsabilitate include: proiectarea, implementarea qi mentinerea sistemului
de control intern asupra intocmirii qi prezentirii fidele a unor situalii financiare
individuale care sA nu prezinte denaturlri semnificative, datorate fie fraudei, fie erorii;
selectarea qi aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea unor estimiri contabile

rezonabile in circumstanfele date.

Responsabilitatea auditorului

Responsabilitatea noastri este, ca pe baza auditului nostru, sE exprim[m o opinie
asupra acestor situalii financiare individuale.

Am desfhqurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Intemationale de Audit
adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romdnia.

Aceste standarde previd conformitatea cu cerinlele etice ,planificarea si desfhqurarea
auditului in vederea obfinerii asigurdrii rezonabile cu privire la mdsura in care

situatiile financiare sunt lipsite de denaturiri semnificative.

Un audit implici deslzi5urarea de proceduri in vederea oblinerii de probe de audit cu
privire la valorile qi prezentSrile din situaliile financiare.
Procedurile selectate depind de ralionamentul auditorului, inclusiv de evaluarea
riscurilor de denaturare semnificativ6 a situatiilor financiare, cauzatd fre de fraudd,
fie de eroare.

ln efectuarea acelor evaludri ale riscului, auditorul ia in considerare controlul intem
relevant pentru intocmirea de c[tre societate a situa$ilor ftranciare in vederea

conceperii de proceduri de audit care sd fie adecvate circumstanlelor, dar nu cu
scopul exprim6rii unei opinii cu privire la eficienla controlului intern al societAlii.
Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile
qi a caracterului rezonabil al estimlrilor contabile efectuate de cdtre conducere,
precum qi evaluarea prezentirii situatiilor financiare.

Credem ci probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente qi adecvate pentru
a fiimiza o bazd pentru opinia noastri de audit.

Alte aspecte

Acest raport este adresat exclusiv aclionarilor societitii in ansamblu. Auditul nostru
a fost efectuat pentru a putea mporta aclionarilor societatii acele aspecte pe care
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hebuie sE le raportam intr-un raport de audit financiar, gi nu in alte scopuri.

in masu.a permisi de lege, nu acceptim qi nu ne asum[m responsabilitatea dec6t
fa!6 de societate qi de aclionarii acesteia, in ansamblu, pentru auditul nostru, penhu
acest raport sau pentru opinia formatd.

Situafiile financiare individuale anoxate nu sunt menite si prezinte pozilia
furanciard, rezultatele operaliunilor qi fluxurile de numerar ale societdlii in
conformitate cu cerinlele Standaxdelor Internafionale de Raportare Financiard.

De aceea situaliile financiare individuale anexate nu sunt intocmite pentru uzul
persoanelor care nu cunosc reglementdrile contabile qi legale din RomAnia.

Raport asupra raportului administratorilor

Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea qi prezentarea raportului
administratorilor in conformitate cu cerinlele OMFP 1802/2014 privind aprobarea
Reglementlrilor contabile privind intocmirea situaliilor financiare individuale qi

situaliile financiare consolidate, punctele 489-492, care sd nu con{ina denaturlri
semnificative Ei pentru acel control intem pe care conducerea il considerd necesar
pentru a permite intocmirea raportului administratorilor care s6 nu conlind
denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raporhrl administratorilor este prezentat qi anexat dar nu face parte din situaliile
fi nanciare individuale.

Opinia noastri asupra situaliilor financiare individiuale nu acoper[ raportul
administratorilor.

in legatur[ cu auditul nostru privind situa]iie financiare individuale, noi am citit
raportul administratorilor anexat situaliilor financiare individuale qi raport[m cA:

a) in raportul administratorilor nu am identificat infoma{ii care s6 nu fie
conseevente, in toate aspectele semnificative, cu informaliile prezentate

in situa,tiile financiare individuale anexate;

b) raporful adminishatorilor identificat mai sus include, in toate aspectele
semnificative, informaliile cerute de OMFP 1302/2014, punctele 489-
492;
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c) in baza cunoqtinlelor qi infelegerii noasffe dobandite in cursul auditului

situaliilor financiare individuale pentru oxerciliul financiar incheiat la 3 I

decembrie 2017 cu privire 1a SC FIMARO SA cu sediul in mun' Cluj-

Napoca str. Tudor Vladimirescu nr. 16 judelul Cluj, inmatricuiati la

Oficiul Registrului Come(ului de pe lflng[ Tribunalul Cluj sub nr

Jl2l58llggl,CJ.F. RO 199133 qi la mediul acesteia, nu am identificat

informalii incluse in raportul administratorilor care s5. fie eronate

semnificativ.

Data:23.03.2018

Auditor financiar: 
i\

sc EXPERTTZA SRL. 
ll

AUToRIZATIA CAFR:587/2005 I fJt2l9l2000,c1Ft2s4t964 ll : ;;
Str.Romul Ladea nr.Sl,Cluj-Napocajud.Cluj /N C ' 

" 
'"'-J

Pentn: qi in numele societatii de audit ' I Ut/ fl' ;{it*o't1ir" I )

Prof.univ.dr. S0RIN BoRLEA -camet - auditor nr' 4128 '(Q"-.jz
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Cod 10

BILANT PRESCURTAT

la data de 3'l .12.2017 - lei -

Denumirea elementului Nr.
rd.

Sold la:

01,o1.2017 31.12.2017

A B 1 2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

t. tMoBtLlzARt NEcoRPoRALE (ct.201 +203+205+206+207 1 +4094+208-280-290) 01 2.O22 65-/

ll. liMoBlLlzARl coRPoRALE(ct.21 1 +21 2+213+214+215+216+217+223+)24+227+231
+235+4093-281 -291 -2931 -2935)

02 7.658.611 7.237.207

lll. lMoBlLlzARl FINANcIARE (ct.261+262+263+265+266+267' - 296', ) 03 -191.984

ACI IVF l|\4OBILIZATE - TOTAL (rd.01 + 02 + 03) 04 7.660.613 7.045.880

B. ACTIVE CIRCULANTE

l. STOCU Rl (ct.301 +302+303+3 21 +322+/-308+3 23+326+3)7 +328+331+332+341 +345
+346+347 +/-348+351 +3 54+356+357+358+361 +/-368+3 71 +/-378+381 +/-388+4091 -

391 - 392-393-394-395-396-397 -398 - din ct.4428)
05 1.499.418 149.447

II.CREANTE (Sumele care urmeaze sd fie incasate dupi o perioad; mai mare de un an
trebuie prezentate separat pentru fiecare element)
(ct.267'-296'+4092+411+413+418+425+4282+431"*+437.++4382+441'++4424+din
ct.4428'* +444+'" +445+446**+M7 ** +4482+451** +453"" +456* * +4582+461+4662
+413"'- 491 - 495 - 496+5187)

06 1.069.371 1.483.896

III, INVESTITII PE TERMEN SCURT
(ct.501 +505+506+507+din ct.508r51 l3+5'1 1 4-591 -595-596-598)

07

lV. CASA 5l CONIURI LA BANCI (din ct. 508 + ct. 51 1 2+5'12+531+532+541+542) 08 34.248 5.853

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) 09 2,603.031 1.639.636

c.CHELTUtELtiNAVANS (ct.47r) (rd.l1+12) 10 546

Sume de reluat intr-o perioad; de pdni la un an (din ct. 471 ') l1 s46

Sume de reluat intr-o perioad; mai mare de un an (din ct.471') 12

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE iNTR-O PERIOADA DE PANA LA UN

AN (ct.1 61 +1 62+1 66+1 67 +1 68-1 69+269+401 +403+404+405+408+41 9 +421 +423
+424 +426+427 + 4281 + 43 1 

+ + + +437 4 4' + 4381 + 441' * * + 4423 +

+519)

13 4.462.019 1.7',1 1 .158

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (Td.O9+I I-I3-20.23-25) 14 -1.858.982 -70.976

F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (Td.O4 +I2+14) 15 5.801.651 6.974.904

G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN

AN (ct.161+ t 62 + I 66 +16'1+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421 +423
+ 424+426+ 427 + 4281 +43 1 

*+r+43 7***+4381 + 441 4' * +4423 +
16 4.551 2.352.483

H. PROVIZIOANE (ct. lsl) 17

l. VENITURI lN AVANS (rd. 19 + 22 + 2s + 28) 18

1. Subventii pentru investitii (ct. 475), (rd.20+21) '19

Sume de relual lntr-o perioadd de p6ni la un an (din ct.475") 20

Sume de reluat intr-o perioad; mai mare de un an (din ct.475*) 21

2, Ven itu ri inreqistrate ii avans (ct.472) (rd.23+24) 22

Sume de reluat intr-o pdrloada de pana la un an (ct.472-) 23

sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct.472\) 24

3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)

lrd.26+27'l
25
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Sume de reluat intr-o perioade de pan; la un an (din ct. 478') 26

Sume de reluat intr-o perioadd mai mare de un an (din ct. 478') 27

Fondul comercial negativ (ct.2075) 28

J. CAPITAL $I REZERVE

L CAPITAL (rd. 3o+31+32+33+34) 29 832.014 832.014

1 . Capital subscris v;rsat (ct. 1012) 30 432.O14 832.014

2. Capital subscris nevdrsat (ct. 101 1) 31

3. Patrimoniul regiei (ct. 101 5) 32

4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare (ct. l0l8) 33

5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) 34

ll. PRIME DE CAPITAL (ct. 1 04) 35

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 36 4.323.437 4.143.246

lV. REZERVE (ct.l06) 37 7 49.147 7 49.141

Acliuni proprii (ct. 109) 38

Cattiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct, 141) 39

Pierderi legate de instrumentele decapitaluri proprii (ct. 149) 40

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATIA) SOLD C (Ct. 1 17) 41 560.991 0

SOLD D (ct. 117) 42 0 69.649

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR

SOLD C (ct. '12'l) 43 0 0

SOLD D (ct. 121) 44 66A.529 1.032.337

Repartizarea profitului (ct. 129) 45

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41 -42+43-44-451 46 5.797.100 4.622.421

Patrimoniul public (ct. 1016) 47

Patrimoniul privat (d. l0'l 7) 48

CAPITALURI - TOTAL {rd, 46+47+4al lrd.04+09i1 0-1 3-1 6-1 7-18) 49 5.797.100 4.622.421

Suma de control F10 :

*) Conturi de repartizat dup; natura elementelor respective.
n') Solduri debitoare ale conturilor respective.

"") Solduri creditoare ale conturilor respective.
Rd.06 - Sumele inscrise la acest rind ti preluate din contul 267 reprezinta creanlele aferente contractelor de leasing financiar !i altor

contracte asimilate, precum ti alte creante imobilizate, scadente ntr-o perioad; mai mica de 12 luni.

ADMINISTRATOR, INTOCM!T,

Numele si prenumele

U GEORGE

Form u la r

VALIDAT

Numele si prenumele

SC IFCONT ELINCOR SRL

Calitatea

Nr.de inregistrare in orqanism

Semnitura
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CONTUL DE PROFIT $I PIERDERE

la data de 31 .12.2017

Cod 20 - lei -

Denumirea indicatorilor Nr.
rd.

Exerciliul financiar

2016 2017

A B 1 2

1. Cifra de afaceri neti (rd. 02+03-04+05+06) 01 8.589.211 3.717.519

Produrlia vdnduU (ct.701+702) 7O3 |704 t7O3-7O6-7OA) o2 8.589.211 3.431 .199

Venituri din venzarea mAIfurilor (ct. 707) 03 286.324

Reducer' comerciale a(ordale ((1. 709j 04

Venlturi din doba nzi in reg istrate de entitdtile radiate din Registrul general si care
maiau in derulare contracte de leasing (ct.766' )

05

Venituri din subvenlii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.74l 1) 06

2. Venituri aferente costului produclieiin curs de execu!ie (ct.711+712)

Sold c 07 0 0

Sold D 08 1.326.189 i.1 38.000

3. Venituri din productia de imobilizari necorporale si cotporcle (ct.721+ 722) 09

4. Venituri din reevaluarea imobilizirilor corporale (ct. 755) 10

5. Venituri din produclia de investitii imobiliare (ct. 725) 11

6. Venituri din subvenlii de exploatare (cL.7412 + 1413 + 7414 + 7415 + 7416 +

74"17 + 7419)
12 3.947

7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+781 5) '13 672.936 837.624

-din care, venituri din fondul comercial neqativ (ct.7815) 14

-din care. venituri din subvenlii pentru investilii (ct.7584) 15

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + l0 + 11 + 12 l13) 16 7.939.905 3.417.139

L a) Cheltuieli cu materiile prime ii materialele consumabile (ct.601+602) 17 2.372.209 440.148

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) ,]B 35.424 4,001

b) Alte cheltuieli externe (cu energie 5i api)(ct,605) 19 647.737 610.169

c) Cheltuieli privind m;rfurile (ct.607) 20 2-62.837

Reduceri comerciale primite (ct, 609) 21 4.901

9. Cheltuieli cu personalul (rd.23+24) 22 3.937.402 1.585.403

a) Salarii $i indemniza\ii lct.641 +642+643+644) 23 3.224.698 1.318.935

b) Cheltuieli cu asigurdriJe Si proteclia sociald {ct.645) )4 t08.104 266.468

1o.a) Aiustiri de valoare privind imobilidrile corporale Si necorporale {rd. 26 - 27) 25 454.906 439.134

a.1) Cheltuieli (ct.681 1+6813+6817) 26 4s4.906 439.134

a.2) Venituri (ct,781 3) 27

b) Ajusuri de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) )a
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b.1 ) Cheltuieli (ct.654+681 4) 29

b.2) Venituri lcr.l 54+7814) 30

'I l. Alte cheltuieli de exploatare {rd, 32 la 38) 31 908.843 1.181 .299

l1 1. Cheltuieli privind prestaliile externe
(ct.6l I +61 2+61 3+61 4+61 5+621 +622+623+624+625+626+627 +628)

32 796.504 744.224

I 1.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe $ivdrsiminte asimilate;
cheltuieli reprezentand transferuri 5i contribulii datorate in baza unor acte
normative speciale(ct. 635 + 6586)

33 67 -1A9 76.426

1 1.3. Cheltuieli cu proteclia mediului lnconjur;tor (ct. 652) 34 4.)s3

1 1.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizirilor corporale (ct. 655) 35

1 1.5. Cheltuieli privind calamit;tile Si alte evenimente similare (ct. 6587) 36

I 1 .6. Ahe chehuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) 37 40.897 320.649

Cheltuieli cu dobAnzile de refinanlare inregistrate de entit;lile radiate din Registru
generalsicare mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

Ajust;ri privind provizioanele (rd.40 - 41) 39

- cheltuieli (ct.6812) 40

- Venituri (ct.7812) 41

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. l7 la 20 - 2l +22 + 25 + 28 + 31 + 39) 42 8.351.616 4.s22.991

PROFITUL 5AU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd, 16 - 42) 43 0 0

- Pierdere (rd.42 - t6) 44 411.711 1 .',I 05.852

12. Venituri din interese de participare (c1.7611+7612+7613) 45

- din care, veniturile oblinute de la entitStile afiliate 46

13. Venituri din dobanzi (ct. 766*) 47

- din care, veniturile obtinute de la entit;Iile afiliate 48

14. Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorat; (ct. 7418) 49

15. A lte ve n it u ri fin anciarc (ct.7 62+7 64+7 65+7 67 +7 68+7 6'15) 50 1',t4.716 145.661

- din care, venituri din alte imobiliz;ri financiare ( ct. 7615) 51

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+5ol 52 114.716 145.661

16. Ajustiri de valoa re privind imobilizdrile financia re 5i investiliile financiare
detinute ca active circulante (rd. 54 - 55)

53

- Cheltuieli (ct.686) 54

- Venituri (ct.786) 55

17. Cheltuieli privind dobenzile (ct.666*) 56 7 5.062 36.7 03

- din care, cheltuielile in relatia cu entit;tile afiliate 57

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+661 +66a) 58 296.472 35.443

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. s3+s5+s8) 59 371 .534 72.146

PROFITUL 5AU PIERDERM FINANCIAR(A):

- Profit (rd,52 - 59) 60 0 73.515

- Pierdere (rd.59 - 52) 6l 256.818 0
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VENITURI TOTALE (td.16 + s2l 6) 8.054.621 3.s62.800

CHELTUIELI TOTALE (rd, 42 + 59) 8.723.154 4.595.137

18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):

- Profit (rd.62 - 63) 64 0 0

- Pierdere (rd.63 - 62) 65 66A.529 1.032.337

19. lmpozitul pe profit (ct.691) 66

20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 67

2T. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd.64 - 65 - 56 - 67) 68 0 0

- Pierdere (rd.55 + 66 + 67 -64) 69 668.529 1.032.337

Suma de control F20: 1 0s808649 / 3601 804s8

') Conturide repartizat dupi natura elementelor respective.
La 16ndul 23 - se cuprind $i drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaliei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621

,,Cheltuieli cu colaboratorii", analitic,,Colaboratori persoane fizice',.

ADMINISTRATOR,

Numele siprenumele

INTOCMIT,

LAZANU GEORGE

Numele si prenumele

IFCONT ELINCOR 5RL

Semn;tura

Form u lar
VALIDAT
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- lei -

1

Cod 30

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2017

l. Date privind rezultatul inregistrat Nr.
rd. Nr.unitati Sume

A B 1 2

Unitali care au inregistrat profit 01

Unitali care au inregistrat pierdere o2 1 1.032.337

Unitalicare nu au inregistrat nici profit nici pierdere 03

ll Date privind platile restante
Nr.
rd.

Total,
din care:

Pentru
activitat€a

(urenta

Pentru
activitatea de

investitii

A B 1=2+3 2 3

Plati restante - total (rd.05 + 09 + l5 la 18) 04 312.795 312.795

Furnizori restanli - total (rd, 06 la 08) 05

- peste 30 de zile 06

- peste 90 de zile 07

- peste I an 08

Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total
(rd.r0la 14)

09 239.147 239.147

- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de
angajatori,salariati si alte persoane asimilate

10 163.496 't63.496

- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate 1t 65.731 65.731

- contribulia pentru pensia suplimentar; 1)

- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 13 5.364 s.364

- alte datorii sociale 14 4.5s6 4.556

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte
fonduri

15

Obligatii restante fata de alti creditori l6

lmpozite sitaxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat 17 13.648 73.648

lmpozite sitaxe neplatite Ia termenul stabilit la bugetele locale 18

lll. Numar mediu de salariati Nr.
rd. 31.12.2016 31 .12,2017

A B 1 2

Numar mediu de salariati 19 110 37

Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei,
respectiv la data de 3l decembrie

20 83 't9

lV. Redevente plitite in cursul perioadei de raportare,
subventii incasate ti creanle restante

Nr.
rd. Sume (lei)

A B 1

Redevenle plStite in cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public,
primite in concesiune; din care:

21

- redevenle pentru bunurile, din domeniul public pl;tite la bugetul de stat 22

Redeventi minierd plStiti la bugetulde stat 23

RedevenlS petrolieri pl6titd ld bugetulde stat 24

Chirii pletite in cursul perioadei de raportare pentru terenuri i.i 25

Venituri brute din servicii pl;tite c;tre persoane nerezidente, din care: 26
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- impozitul datorat la bugetul de stat 27

Venituri brute din servicii pletite cStre persoane nerezidente din statele membre ale
Uniunii Europene, din care:

- impozitul datorat la bugetul de stat 29

Su bventii incasate in cursul perioadei de raportare, din care: 30

- subvenlii incasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor 31

- subventii aferente veniturilor, din carel 32

- subventii pentru stimularea ocup;riifortei de munci ') 33

Creanle restante, care nu au fost incasate la termenele prevezute in contractele comerciale

5ilsau in actele normative in viqoare, din care:
34

- creante restante de la entit;li din sectorul majoritar sau integral de stat 35

- creante restante de Ia entitSti din sectorul privat 36

V. Tichete acordate salariatilor Nr.
rd. Sume (lei)

A B

Contravaloarea tichetelor acordate salariatilor 37

Vl. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de
cer(etare - dezvoltare **)

Nr.
rd. 31,12.2016 31.12,2017

A B 2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare : 38

- dupa surse de finantare (rd. 40+41) 39 0 0

- din fonduri publice 40

- din fonduri private 41

- dupa natura cheltuielilor (rd.43-441 42 0 0

-.heltuieli curente 43

- cheltuieli de capital 44

Vll. Cheltuieli de inovare ***i Nr.
rd. 31.12.2016 31,12.2017

A B 2

Cheltuieli de inovare 45

Vlll. Alte informaIii Nr.
rd, 31,12.2016 31 .12.2017

A B 2

Avansuri acordate pentru imobiliz;ri necorporale
ct. 4094)

46

Avansuri acordate pentru imobilizSri corporale (ct,4093) 41

lmobiliz;ri financiare, in sume brute (rd. 49+54) 4A

Actiuni detinute la entit;tile afiliate, interese de
participare, alte titluri imobilizate Si obligaliuni, in sume
brute (rd.50 la 53)

49

- actiuni necotate emise de rezidenti 50

- p;rti sociale emise de rezidenti 5l

- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti 52

- obligatiuni emise ddnerezidenti 53

Creante imobilizate, in sume brute (rd. 55+56) 54

- creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror
decontare se face in functie de cursul unei valute
(din ct. 267)

55

- creanle imobilizate in valutd (din ct.26l) 56
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Creante comerciale, avansuri pentru cumpdrdri de bunuri
de natura stocurilor 9i pentru prest;ri de servicii acordate
furnizorilor ti alte conturi asimilate, in sume brute
(ct.4091 +4092 +41 1 +413 +418), din care:

57 959.005 1.418.342

- creanle comerciale in relatia cu nerezidentii, avansuri
pentru cumpirAride bunuride natura stocurilor ti pentru
prest;ride servicii acordate furnizorilor nereziden!i ti alte
conturi a5imilate, in sume brute (din ct.4091 + din ct.4092 + din
ct. 41 1 + din ct. 41 3 + din ct. 418)

553.636

Creanle neincasate la termenul stabilit
(din ct. 4091 + din ct.4092 + din ct. 41 1 + din ct. 413)

59 328.610 65.554

Creante in legiture cu personalul gi conturi asimilate

lct.42s + 4282)
60

Creante in legdtur; cu bugetul asiguririlor sociale 9i

bugetul statului (din ct.43"l + 437 + 4382 + 441 +M24+
4428 + 4M + 445 + 446 + 447 + 4482) , ltd.62la 661

61 104.361

- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale

lcr.431 +437 +4382)
62

- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441

+4424+4428+444+446)
63 104.361

- subventii de incasat{ct.445) 64

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate
(c1.447)

65

- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) 66

Creanlele entiulii irr rela.tiile cu entit,iJile afiliate
ict.451). din care:

67

- cre,lnle cu entilSti afiliate nerezidente
(din.t.451), din care:

68

- creanle conrerciale cu entiUli afiliate
nerezidente (din ct. 451 )

69

Creanle in legiturd cu bugetul asigurdrilor sociale gi

bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct.

431 + din ct. 437 + din ct.4382 + din ct. 441 + din ct.

4424 + din ct. 4428 + din cl. 444 + din ct. 445 + din ct.

446 + din ct. 447 + din cl. 4482\

70

Alte creante (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 +
473), (td.72la74l 71 4.244 546

- decontari privind interesele de participare ,decontari
cu actionarii/ asociatii privind capitalu I ,deconta ri din
operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)

72

- alte creante in legatura cu persoanele fizice si

persoanele ju ridice, altele decat creantele in legatura cu
institutiile publice (institutiile statului)

(din ct.461 + din ct.471 + din ct.4-13+4662)

73 4.244 546

- sumele preluate din contul 542'Avansuri de trezorerie'
reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit
legiiSi nedecontate pani la data de 31 decembrie (din ct.
461)

74

Doba nzi de incasat (ct.5187) , din care: 7S

- de la nerezidenti 76

Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor

economici ****) I
77

Investilii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 +
506 + 507 + din ct.508), (rd,79 la 82)

7A

- actiuni necotate emise de rezidenti 79

- p;rti sociale emise de rezidenti 80

- actiuni emise de nerezidenti 81



F30 - pag. 4

- obligatiuni emise de nerezidenti 82

Alte valori de incasat {ct. 51 13 + 51 14) B3

Casa in lei $iin valutd (rd.85+86 ) 84 235 1.165

- in lei (ct. 531 1) 85 235 1.165

- in valut6 (ct.5314) 86

Conturi curente la binci in lei $iin valutb (rd.88+90) 87 34.296 4.688

- in lei (ct. 5'121), din carei 88 34.013 4.688

- conturi curente in lei deschise la bdnci nerezidente 89

- in valut; (ct. 5124), dln care: 90 283

- conturi curente in valute deschise la bAnci
nerezidente

91

Alte conturicurente la b5nci tiacreditive. (rd.93+94) 92

- sume in curs de decontare, acreditive ti alte valori
de incasat, in lei(ct.5112 + 5125 + 541'l)

93

- sume in curs de decontare ti acreditive in valutd
(din ct. 5l 25 + 5414)

94

Datorii (rd. 96+99 + l02+ 103 + 106+ 108+ 110+ 111
+ 116 + 119 + 122 + 128)

95 4.466.574 4.063.641

Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194
+5195), (rd.97+98) 96 849.189

- in lei 97

- in valuti 98 849.189

Credite bancare externe pe termen lung (c1,1623 + 1624
+ 1625 )(rd.100+101)

99 46.225

- in lei 100 )2.7 s)
- in valuti 101 23.473

Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct.

1626 + din ct. 1682)
102

Alte im prum utu ri ti dobi nzile aferente (ct. 166 + 1685 +
1 686 + 1 687) (rd. 104+105)

103

- ln lei si exprimate in lei, a caror decontare se

face in functie de cursul uneivalute
104

-in valutE 105

Alte imprumuturi ti datorii asimilate (ct. '167), din care: 106

- valoarea concesiunilor primite (din ( 1. l6l) 107

Datoriicomerciale, avansuri primite de la clienli iialte
conturiasimilate, in sume brute (ct.401 +403+404+405
+ 408 + 419), din care:

108 1.599.024 1.126.722

- datorii comerciale in relatia cu nereziden!ii, avansuri
primite de la clien,ti nerezidenJi gi alte conturi asimilate,ln
sume brute (din ct.401 + din ct.403 + din ct.404 + din ct.
405 + din ct. 408 + din ct. 419)

109 305.957

Datorii in legituri cu personalul ti conturi asimilate (ct.

421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)
110 486.242 165.272

Datorii in IegStur; cu bugetul asigurerilor sociale ti
bugetul statului (ct.431 + 431 + 4381 + 441 + 4423 +
4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.1 l2 la 1 l5)

111 4)5.110 418.890

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale
(ct.431 +437+4381 )

112 273.325 256.055

- datoriifiscale in Iegatura cu bugetul statului
(cL.4 4 1 + 4423 + 4428 + 444+ 446)

'I 13 149.502 159.586

(ct.447)
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate

114 2.2a3 3.249
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- alte datorii in legatura cu bugetul statului
(ct.4481)

115

Datoriile entit;}ii in relaliile cu entitilile afiliate {ct. 451),
din care:

116

- datorii cu entil;li afiliate nerezidente
(din ct. 451), din care:

117

- datorii comerciale cu entititi afiliale
nerezidente (d,n ct. 451 )

1 
',|8

Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care: 119 942.008 2.352.483

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice 1)O 942.008 2.35)_483

- sume datorate actionarilor / asociatilor persjuridice 121

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 +
462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.l23|a127) 122 114.772 274

-decontari privind interesele de participare,
decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul,
decontari din operatii in participatie

(c|.4 5 3 + 4 5 6 + 4 57 + 4 5 8"1 )

123 118.77)

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si

persoanele jurid ice, altele decat datoriile in legatura cu
institutiile publice (institutiile statului ) 2,

(din d.462+ 4661 +din ct.47 2+din ct.47 3)

124 274

- subventii nereluate la venituri (din ct.472) 125

- varsaminte de efectuat pentru imobilizari
financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)

126

- venituri in avans aferente activelor primite prin

transfer de la clienli (ct.478)
127

Dobanzi de pl;tit (ct. 5186) '128

Valoarea Imprumuturilor prjmite de la operatorii

economici ....) 129

Capital subscris virsat (ct. 1012), din carel 130 432.014 a32.O14

- acliuni cotate.l) 131 832.014 832.014

- actiuni necotate 4i 132

- pdrli sociale '133

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) 134

Brevete silicente (din ct.205) 135

lX. lnformatii privind cheltuielile cu
<olaboratorii

Nr.
rd. 31.I2.2016 31.12.2017

A B 1 2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 136 3.247 0

X. lnformatii privind bunurile din domeniul
public al statului

Nr.
rd. 31.12.2016 31 .12.2017

A B 1 2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate
in administrare

131

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate
tn concestune i 138

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului
inchiriate

'139
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XI. lnformalii privind bunurile din
proprietatea privata a statului supuse
inventarierii cf. OMFP nr. 558/2014

Nr.
rd. 31.12.2016 31.12.2017

A B 1 2

Valoarea contabil; netS a bunurilor tl 140

Xll. Capital social virsat Nr,
rd. 31 .12.2016 31.12.2017

Suma (lei) o/o r;) Suma (lei) o/o a)

A B Col.1 Col.2 Col.3 Col.4

Capital social vdrsat ((t. 1012) 61,

(rd.142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)
141 832.014 832.014 X

- detinut de institulii publice, (rd. 143+ 144) 142

- detinut de institulii publice de subordonare centrald 143

- detinut de institulii publice de subordonare locali 144

- delinut de societ;tile cu capital de stat,
din care:

145

- cu capital integral de stat 146

- cu capital maloritar de stat 147

- cu capital minoritar de stat 148

- delinut de reqii autonome 149

- detinut de societSti cu capital privat 150

- delinut de persoane fizice t5l 832.014 100,0c a3).o14 100,00

- delinut de alte entitSti 152

Nr.
rd. Sume

A B 2016 2017

Xlll. Dividende/vdrseminte cuvenite
bugetului de stat sau local, de repartizat din
profitul exercitiului financiar de citre
companiile nationale, societi!ile na!ionale,
societilile 5i regiile autonome, din care:

153

- cEtre institulii publice centrale; 154

- cdtre institulii publice locale; 155

- c;tre alti aclionari la care statul/unit;tile administrativ
teritoriale/instituliile publice detin direct/indirect actiuni
sau participalii indiferent de ponderea acestora.

156

Nr.
rd.

Sume

A B 2016 2017

XlV. Dividende/virsiminte cuvenite
bugetului de stat sau local, virate in perioada
de raportare din profitul companiilor
nalionale, societitilor nalionale, societitilol
gi al regiilor autonome, din care:

157

- dividende/vdrsiminte din profitul exercitiulu i fin a nciar al

anului precedent, din care virate:
158

- citre institutii publice centrale 159
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- c;tre lnstitulii publice locale 150

- cdtre alli aclionari la care statul/ unitdtile
administrativ teritoriale /institutiile publlce detin
direct/indirect actiuni sau participalii indiferent de
ponderea acestora.

161

- dividende/virsSminte din profitul exercitiilor fina nciare
anterioare anului precedent, din care virate:

162

- c;tre institulii publice centrale 163

- citre institulii publice locale 164

- cAtre alli aclionari la care statul/ unititile
administrativ teritoriale /instituliile publice detin
direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de
ponderea acestora

'I65

XV. Creanle preluate prin cesionare de la persoane juridice *"*"") Nr.
rd. Sume (lei)

A B 2015 2017

Creanle preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominalS), din
care:

166

- creanle preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 167

Creanle preluate prin cesionare de Ia persoane juridice (la cost de ach izitie), din care: 168

- creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate '169

XVl. Venituri oblinute din activiti!i agri(ole **16***) Nr.
rd. Sume (lei)

A B 2016 2017

Venituri oblinute din activitSli agricole 170
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ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

INTOCMIT,

Numele si prenumele

IFCONT ELINCOR SRL

Form u lar
VALIDAT

Nr.de inregistrare in

E JURIDICE AUTORIZATE, IMEMBRE CECCAR

+)Subventiipentru stimularea ocupdriifo(eide muncS (transferuride la bugetul statlrlui c;tre a ngajator) ' reprezint: sumele acordate angajatorilor pentru plata

absolventilor institutiilor de inv;t;mant, stimularea tomerilor care seincadreaz; in munci inainte de expirarea perioadeide tomaj. stim!larea angajato rilor ca re

in munci pe perioad; nedeterminate tomeriin vSrsta de peste 45 ani,SomeriintretinAtoriunicide familie sau tomericarein termen de3 anide la data

angajerii indeplines. condiliile pentru a solicita pensia anticipatS parlial; sau de acordare a pensieipentru limita devirstS, oripentru alte situatiiprevazute prin

legislalia in vigoare privind sistemul asigu15rilor pentru :omaj 5i stimularea ocupariifoteide munca
*1Se va comp!eta cu.h"ltuielile efectuat€ pentru activitatea de cercetare-d ezvolta re, respectiv cerceta rea fundamentalS, cercetarea aplicativS, dezvoltarea

ticomplet;riprin Legea nr.32412003, cu modificarile 5i.ompletSrile ulterioare. Cheltuielile 5evor completa conform Reg ulamentului de punerein aplicare (t-lE) nr.

2 atComisieadin 26 octombrie 2012 de siabilirea normelor de punerein apli.are a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a ParlamentuluiEuropean 5ia Consiliului pivind

5i d€zvoltarea statisticilo r com un itare in d omeniu I gtiir lei ti a I tehnologiei, pu blica t in I u rna lul Ofi.ia I al Uniu n ii Eu ropene, seria l- ff.299 /27 -102412

'"*)Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Requlamentuluid€ pun€rein aplicare (UE)nr.995/2012 alComisieidin 26

)ctombri€ 2012 de stabilire a normelorde punerein aplicare a Decizi€i nr. 1 .608/2003/CE a Parlamentului European 5ia Consiliului privind produclia lidezvoltarea
statisticilorcomunitareindomeniulttiinlei5ialtehnologiei,publicatlnlurnalulOficialalUniuniiEuropene,seriaL,nr.299127.102012
'*.")ln categoria op€ratorilor economicinu se cuprind entiU!ile reg lementate 5i su pravegheate de Eanca Na!onal; a Romaniei, respectiv Autoritatea de

Supraveghe; FinanciarA, societ;!ile reclasificate in sectorul administraliei publice 9i institu!iilefi15 scop lucrativin serviciulgospoddriilor popula(iei.
**i**)pintru creanlele preluate prin cesionare de la persoan e jurid ice s€ vorcompleta atat valoarea nominale a acestora, cet ti(ostullor de achizilie.
pentru staiutul de'persoanejuri;ice afiliate'se vor avea in vedere prevederile art.7 pct.26 lit. c) 9id) din tegea nr.227l2015 privind Codulfiscal, .u modiflc;rile $i

complet;rile ult€rioare.
i****") Conform arr. I j din Regulamentul Delegat (UE) nr.639/2014 alComisieidin 1l maltie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr' 1307/20'13 al

Foniuleuropean de garantare agricole (FEGA) gidin Fondul european agricol pentru dezvoltare rurald (FEADR), precum ;iorice ajutor nalional acordat pentru adivitili
igricole, cu exceplia pl;tilor directe nationale complementare in temeiul articolelor 18li I9 din Regulamentul (UE) nr' 1307/2013

v""niturit" oUlinute jtn prelucrarea produselor agricole in sensul articotului4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) hr. 1307/2013 ale exploataJiei sunt

Orice alte venituri sunt con sid erate ven ituri d in activitS,ti neagricole.
(2) in sen su I alineatului (t ), 'venitu ri' in sea mn; venitu rile brute, in aintea ded ucerii costu rilor $i im pozitelo r aferente. ...'.

privalisau unor Llnit;liale administralieipublice, inclu siv ch iriile pentru folosirea luciuluide ap; in scop recreativ sau in alte scopuri(pescuit etc ).

nscrie subven!iile aferente veniturilo I existente in soldulcontului4T2.
3)Titluride vaioare.are confere drepturide proprietate asupra societallor, care sunt negociabile titranzaclionate, potrivit legii.

4) Titlu ri de valoare care confere drepturide proprietate asupra societeilor, care nu sunt tranzactionate.

v€nituridin activit;ti agricole cu condilia ca produsele prelu.rate si rSmane proprietatea fermieruluitaca o astfelde prelucraresa aib; ca rezultatun alt

aqricolinsensularticolului4alineatul(1)litera(d)dinRegulamentul(UE)nr.1307/2013

q penUu aprobarea irecizirilor privind intocmirea ti actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privat; a statului ti a drepturilor reale

'upuse 
inventarielii, cu modificerile ti completelile ulterioare.

v;rsat ins.ris la rd. 141.
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SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2017

Cod 40 - lei -

Elemente de
imobilizari

Nr.
rd.

Sold
initial

Cresteri Reduceri Sold final
((o1.5=1+2-3)Total Din care:

dezmembrari
si casari

A B 1 2 3 4 5

Llmobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si

cheltuieli de dezvoltare
0l X

Alte imobilizari 02 26.201 X 26.201

Avansuri acordate pentru
imobilizari necorporale

03 x

Active necorporale de explorare
si evaluare a resurselor minerale

o4 x

TOTAL (rd. 01 la 04) 05 26.201 X 26.201

ll.lmobilizari corporale

Terenuri 06 3.438.722 x 3.438.722

Constructii o7 3.034.912 366.384 3.401.296

lnstalatii tehnice si masini 08 5.162.278 4.400 1.O51.742 4.',t 14.936

Alte instalatii , utilaie si mobilier 09 a6.976 45.186 41.790

lnvestitii imobiliare t0 2.162.472 368.523 1.793.949

Active corporale de explorare si

evaluare a resurselor minerale
11

Active biologice productive 12

lmobilizaricorporale in curs de
executie

13

lnvestitii imobiliare in curs de
executie

14

Avansuri acordate pentru
imobilizari corporale

l5

TOTAL (rd.06la r s) t6 r 3.885.360 370.784 1.465.4s1 12.790.693

lll,lmobilizari financiare 17 -191.984 X -191.984

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL
(rd.05+16+17) 18 1 3.9 r 1.56r 178.800 1 .465.4s',1 12.624.910
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SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari
Nr.
rd. Sold initial Amortizare in cursul

anului

Amoltizare aferenta
imobilizarilor scoase

din evidenta

Amortizare la
sfarsitul anului
(col.9=6+7-8)

A B 6 7 8 9

l.lmobilizari ne(orporale

Cheltuieli de constituire si

cheltuieli de dezvoltare
19

Alte imobilizari 20 24.179 1.365 25.544

Active necorporale de explorare
sievaluare a resurselor minerale

21

TOTAL (rd,19+20+21) 22 )4.179 1.365 25.544

Il,lmobilizari corporale

Terenuri 23

Constructii 24 1.299.085 I 70.681 1.469.766

lnstalatii tehnice si masini 25 4.435.624 243.522 994.226 3.120.916

Alte instalatii,utilaje si mobilier 26 109.771 -45.055 37.4s7 27.259

lnvestitiiimobiliare 27 342.273 28.621 15.349 335.545

Active corporale de explorare si

evaluare a resurselor minerale

Active biologice productive 29

TOTAL (rd.23la 29) 30 6.226.7 49 437.7 69 1.111.032 5.553.486

AMORTIZARI - ToTAL (rd.22 +30) 3'l 6.250.928 439.134 1.1 I 1.032 5.579.030



- lei -

Elemente de imobilizari
Nr,
rd.

Sold initial Ajustari constituite
in cursul anului

Ajustari
reluate la venituri

Sold final
((ol. 13=t0+11-12)

A B 10 11 12 I3

Llmobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si

cheltuieli de dezvoltare
32

Alte imobilizari 33

Active necorporale de explorare si

evaluare a resurselor minerale
34

TOTAL (rd.32la 34) 35

ll.lmobilizari corporale

Terenuri 36

Constructii 37

lnstalatii tehnice si masini 38

Alte instalatii, utilaje si mobilier 39

lnvestitiiimobiliare 40

Active corporale de explorare si

evaluare a resurselor minerale
41

Active biologice productive 42

lmobilizari corporale in curs de
executie

43

lnvestitii imobiliare in curs de
executie

44

TOTAL (rd. 35 la 44) 45

lll.lmobilizari financiare 46

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE -
TOTAL (rd,35+45+46) 47

Suma de control F40: 1 25066s06 / 3601 80458

ADMINISTRATOR,
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INTOCMIT,

Numele si prenumele

IFCONT ELINCOR 5RL

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

Form u la r

VALIDAT

Numele si prenumele

Calitatea

Nr.de inregistrare in organismul
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