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Formular VALIDAT

Raportare contabiltr la data de 30.06,2018 irtocmittr de elltittrfile crrora le sunt itrcidente Reglementtrrile contabile privind
situafiile financiare anuale individuale ti situaliile financiare aruale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1,802/2014, cu
modilictrrile $i complettrrile ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr, 2.531/ 2018 $i care ir exercitiul linatrciar precedent
au inregistrat o cifrtr d€ afaceri mai mare de 220.000 lei,
FlO - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
F2O - CONTUL DE PROFIT $I PIERDERE
F3O . DATE INFORMATIVE

lndicatori: Capita lu ri - total

Capital su bscris

Profit/ pierdere

5.1 0

1 .327.073

-1 4.62
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SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10 la data de 30.06.2018 - tei -

Denumirea elementului Nr.
rd.

Sold la:

01 .01 .2018 30.06.2018

A B I 2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

L \,lOBtLtZARt NECORPORAI-E (ct.2O 1+203+205+)-06+)011 t4O94QO8-2AO-290) 0l 657 657

. tMOBtLtZAR| CORPORALE(ct.21 I +2I 2-F 217+214+215+)16+217 +2)3+224+2)7 +231
+235+4093-281 -29l -2931 -2935)

o) 7 .237 201 7 .249.254

l. lN4oBlllzARl FINANCIARE (ct.26',1+262 +263+265+ ):::,:+267 . -296') 03 , -191 .984 194.41A

ACTIVE IIVIOBIL|ZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) 04 7.045.880 7 .055.493

B. ACTIVE CIRCULANTE

l. STOCU Rl (ct.301 +l 02+303+321+3)2+ /-308+323 +326+3 27+3 28+3 31 +3 32+341 +345
+346+347 +/-348+351 +354+3 56+35 7+3 58+36',1 +/-3 68+371 +/-178+381 +/-J 88+409',l -
391 - 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)

05 149.847 824.030

II.CREANTE (Sumele care urmeaz6 si fie incasate dupi o perioadi mar mare de un an
trebuie prezentate separat pentru fiecare element)
(ct.267' -296 +4092+41 1 +413+418+425+4282+431 t' + I 16'' +437 " +4382+M1 " "

+4424+din ct.442a ',+444" +445+446" +441'' +4482+45't',"+45, ,+456" +4582
+461+466)+473r' - 491 - 495 - 496+5187)

1.489.549 3.014191

III, INVESTITII PE TERMEN SCURT

(ct 501 +505+506+507+din ct.508+51 1 3+51 14-59I -595-596-598)
o1

lv. CASA StcoNTURl LA BANCI (drn ct.508 + ct.51r2+512+531+532+541+542) 08 s.853 94.457

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) 09 1 645 2a9 3.932 678

c. cHELTUtELtiN AVANS (d.471) (rd.l 1+12) '10 546 )7.368

Sume de reluat intr-o perioada de p6ni la un an (din ct. 471 ') 11 546 )7.36a
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.'l 61 +1 62+1 66+1 67 +1 68-1 69 t269+401 +403+404+405+408+419+421 +423
+424+4)6+4)7 +4281 +43 1'+.:l tf '.*+437' +4381 +441 " +44)3+4428" +444".'
+446' ,',+ 447 "+4481+451 ',.+453',.', +455+456 " +457+4581+462+4661+473' ^'
+509+5186+5'19)

t3 1.716 81 1 3.97 5.27I

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26) 14 -70.97 6 -15.232

F. TOTALACTIVE MINUS DATORIICURENTE (rd.04 +12+14) 15 6.97 4.904 7 040.261

G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN
AN (ct.16',l+ I62+166 +167 +168-169+269+401+403+404+405 + 408+ 419+4)1+4)3
+424+426+427+4281+431"'*+4.t6'::+437 '' +4381+44't'"'.+4423+4428"-' +444,.,
+446". + 441 " +4481 +45 1 " +453''' +455+456", + 4581 +462+4661 +47 3... + 509
+5186+519)

16 2 35) 483 1.931.401

H. PROVTZTOANE (d. 15r) 17

l. VENITURI lN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28) 18

I SubvenIii pentru investilii (ct.475), (rd.20+21) 19

Sume de reluat intr-o perioad; de pan; la un an (din ct.475') 20

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

2. Venituri in registrate in avans (ct.472) (td.23+24) 22

Sume de reluat Intr-o perioada de pana la un an (ct 472 ) 23

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

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

ltd,.26+27)
25
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Sume de reluat intr-o perioadi de p6ni 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 5I REZERVE

L CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34) 29 832 014 1.327.O73

1. Capital subscris vdrsat (ct. 101 2) 30 812.014 1 327.073

2. Capital subscris nevSrsat (ct. I 0'l 1) 3l

3 Patrimoniul regiei (ct. 1015) 32

4. Patrimoniul institutelor nalionale de cercetare-dezvoltare (ct 1 01 8) 33

5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct 1011) 34

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

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 36 4.143 )46 4 143.246

lV. REZERVE (ct 106) 31 749.187 7 49 187

Acliuni proprii (ct. 109) 38

Ca$tiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 39

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct '149) 40

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) sO[D C (Ct, 1 17) 41 0 0

SOLD D (ct. 117) 42 69 689 1.102.026

vl. PRoFITUL SAU PIERDEREA LA SFARStTUL pERtOADEt DE RAPORTARE

SoLD c (ct. 121) 43 0 0

SoLD D (ct. 121) 44 1.032.331 '14.620

Repartizarea proFitului (ct 129) 45

cAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45) 46 4.62).4)1 5.102.860

Patrimonrul public (ct 10'16) 47

Patrimoniul privat (ct. 1017) 48

CAPITALURI - TOTAL ltd. 46+47 +48) (rd.04+09+1 0-1 3-16-1 7-1 8) 49 4.62) 421 5.102 860

Suma de control F10 .. 99097112 / 184777s89

') Conturide repartizat dupe natura elementelor respective,

'*) 5olduri debitoare ale contunlor respective

"') Solduri creditoare ale conturilor respecttve.
Rd.06 - Sumele inscrise la acest rand ii preluate din contul 267 reprezint; creanlele alerente contractelor de leasing financiar fi altor

contraate asimilate, precum ti alte creanle rmobilizate, scadente intr-o pefload; mai mic; de l2 luni.

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele

LAZANU GEORGE

Numele si prenumele

IFCONT ELINCOR SRL

Semn;tura
Calitatea

JURIDICE AUIORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Form u la r

VALIDAT
Nr.de inregistrare in organismul profesional:
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CONTUL DE PROFIT $I PIERDERE

la data de 30.06.2018

Cod 20 - Iei -

Denumirea indicatorilor Nr.
rd.

Realizari aferente perioadei de
laportare

01.01.2017-
30.06.2017

01.01.2018-
30.05.2018

A B 1 2

1. Cifra de afaceri neti (rd. 02+03-04+05+06) 01 1 .987 )05 3.941 .400

Produclra vandut; (ci 7 01 +7 O2+1 03+1 04+1 05 +7 a6+7 08) 02 1 .987 .245 3.363.399

Venituri din vanzarea m;rfurilor (ct.707) 03 578.001

Reduceri comerciale acordate (ct. 709) o4

Venituri din dob6nzi inregistrate de entitilile radiate din Registrul general si care
mai au in derulare contracte de leasing (ct 766' )

05

Venituri din subvenlii de exploatare aferente ciirei de afaceri nete (ct.74l I ) 06

2. Venituri aferente costului producIier in curs de execulie (ct.711+712)

Sold C 07 0 467 27 0

Sold D 08 r .I38.000 0

3. Venituri drn productia de imobilizari necorporale si corpotale (ct721+722) 09 366.384

4. Venituri din reevaluarea imobrliz;rilor corporale (ct 755) 10

5. Venituri din productia de investilii imobiliare (ct. 725) 11

6. Venituri din subventii de exploatare (ct. 7 412 + 7 41 3 + 7 41 4 + 7 41 5 + 7 41 6 +
7417 + 7419)

1) 0

7. Alte venituri din exploatare (ct 75I +758+781 5) 13 301 .148 44.145

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

-din care, venituri din subventir pentru investi!ii (ct.7584) 15 0

vENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL {rd. 0l + 07 - 08 + 09 + 1 0 + 1 1 + 1 2 + 13) t6 1.516.737 4.453 455

8. a) Cheltuielr.u materiile prime ti materialele consumabile (ct 601+602) 17 413 136 1.817.179

Alte cheltuieli materiale (ct 603+604+606+608) t8 4.001 1 163

b) Alte cheltuielr externe (cu energie tiap;)(ct.605) 19 337.057 303 691

c) Cheltuiel privind mirfurile (ct 607) 20 344.944

Beduceri comerciale primite (ct. 609) )1 -2 840

9. Cheltuieli cu personalul (rd.23+24) 22
.t.126.165

97 3.845

a) Salarii 5i indemnizaii lct 641+642+643+644) 23 9)4.123 944.668

b) CheltureL cu asigur;rile ti protectia socialS (ct.645r i I ') )4 202.042 29.177

10.a) Ajust;ri de valoare privind imobilizdrile corporale ti necorporale (rd. 26 - 27) 25 220.322 't45 74l

a.1) cheltuieli (cr.681 1+6813+6817) )6 220 3)2 145.7 47

a.2) Venrturi (ct.78'l 3) 27

b) Ajustdri de valoare pnvind activele circulante (rd. 29 - 30) 28
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b.1 ) Cheltuieli (ct.654+681 4) 29

b.2) Venituri (ct 754+7814) 30

1 1. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38) 31 564.27 7 802.451

11 1. Cheltuieli privind prestatiile externe
(ct.6 1 1 +61 2+61 3+61 4+61 5+621 +622+6)3+624+625+626+62i +628) 32 315.646 7 43.652

1 1.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe ti v;rs;minte asimilate;
cheltureli reprezentand transferurr 5i contribulii datorate in baza unor acte
normative speciale(ct. 635 + 6586 )

33 4"1.623 3) 434

1 1.3. Cheltuieli cu protectia medtului inconjuritor (ct 652) 34

1 ] 4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct 655) 35

1 1.5. Cheltuieli privind calamitdlile ti alte evenimente similare (ct. 6587) 36

I 1.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + rrr g1f + 6588) 37 207.008 )6 371

Cheltuieli cu dobanzile de refindntare inregistrate de entitAlile radiate djn Registru
general si care mar au rn derulare contracte de leasing (ct.666 )

38

Ajustari privind provtzroanele (rd. 40 - 41) 39

- cheltuieli (ct.6812) 40

- Venituri (ct.7812) 41

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL lrd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 3t + 39) 42 2.667.798 4.449.02a

PROFITI]L 5AU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 15 - 42) 43 0 4 4)7

- Pierdere (rd. 42 - 16) 44 1151.06'l 0

12. Venituri din lnterese de parricipare (ct.7611+7612+j613) 45

- din care, veniturile obtinute de la entiteIile afiliate 46

13 Venrturi 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

I 5. Alte venituri finaociarc lct.7 6)+7 64+7 65+7 67 +7 68+7 6'15\ 50 170.513 ) )o)

- din care, venituridin alte imobiliziri financiare (ct 7615) 51

vENtTURt FTNANCTARE - TOTAL (rd.45+47+49+50) 52 170.513 ) )o')

16. Ajustiri devaloare privind imobiliz;rile financiare ti investitiile financiare
detinute ca active ctrculante (rd, 54 - 55) 53

- Chehuieli (ct.686) 54

- Venituri (ct.786) 55

17 Cheltuieli privind dobanzile (ct.666') 56 21 .612 10 919

- din care, cheltuielile in relalra cu entitdlile afiliate 57

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+66 5+667 +668J 58 30.820 10.420

cHELTUIELI FINANCIARE - ToTAL (rd. 53+56+58) 59 52 432 21.339

PROFITUL 5AU PIERDEREA FINANCIAR(A):

- Profit (rd.52 - 59) 60 1 18.081 0

- Pierdere (rd. 59 - 52) 61 0 19.047
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VENITURI TOTALE (rd. 15 + 52) 62 1.687.250 4 455 747

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) 63 2.7 20.230 4.47 0 367

18. PROFITUL 5AU PIERDEREA BRUT(A):

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

Pierdere (rd. 63 - 62) 65 1 032 980 14.620

19. lmpozitul pe profit (ct.691) 66

20. liirpcritul lpecifi( unor a.tivit;ti (.t. 695)

21. Alte impozite neprezentate la elementele de mar sus (ct.698) 68

21. PROFITUL 5AU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:

- Profit (rd.64 - 65 - 66 - 11? - 68) 69 0 0

- Pierdere (rd.65 + 66 + 6; + 68 - 64) 70 1.032.980 14 6)0

Suma de control F)0: 55420336 / 184771s89

t) Conturi de repartizat dup; natura elementelor respeative
La randul 23 - se .uprind li drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaliei muncii, care se preiau din rulalul debitor al contului 621

,,Cheltuieli cu colaboratorii", analitic,,Colaboratori persoane fizi.e"

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

INTOCMIT,

ING, LAZAN U GEORGE

Numele si prenumele

IFCONT ELINCOR 5RL

5emn;tura

Calitatea

PERSOANE.]URIDICE AUTORIZATE, IVIEMBRE CECCAR

Semndtura

Form u la r

VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:
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- lei -

I

Cod 30

L Date privind rezultatul inregistrat Nr.
rd. N r.unitati Su me

A B 1 2

UnitaIicare au inregistrat profit 0l

Unitali care au inregistrat pierdere 02 1 14.620

Unitalicare nu au inregistrat nici profrt nici pierdere 03

ll Date privind platile restante Nr.
rd.

Total,
din rare:

Pentru
activitatea

curenta

Pentru
activitatea de

investitii

A B 1=2+3 2 3

Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + l8) 04

Furnizori restanti- total (rd. 06 la 08) 05

- peste 30 de zile 06

- peste 90 de zile 01

- peste 1 an 08

Obligatii restante Fata de bugetul asigurarilor sociale - total
(rd.10 la r4) 09

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

'10

- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate 1l

- contribulia pentru pensia suplimentar; 1)

- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj

- alte datorii sociale 14

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte
fond u ri

15

Obligatii restante fata de alti creditori 16

lmpozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit
la bugetul de stat, din care:

17

I /d

lmpozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale t8

lll. Numar mediu de salariati Nr.
rd. 30.05.2017 30.05.2018

A B 1 2

Numar mediu de salariati 19 66 36

Numarul efecfiv de salariati existenti la sfarsitul penoadei,
respectiv la data de 30 iunie 20 26 49

lV. Redevente plitite in (ursul perioadei de raportare,
subvenlii incasate gi creanle restante

Nr,
rd. Sume (lei)

A B 1

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

21

- redevente pentru bunurile din domenrul public plitrte la bugetul de stat 22

Redeventi minier; pl;tit6 la bugetul de stat 23

Redevenl; petrolier; pl;tit; la bugetul de stat )4
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Chirii pletite in cursul perioadei de raportare pentru terenuri r)

Venituri brute din servicii pl;tite c;tre persoane nerezidente, din care' 26

- impozitul datorat la bugetul de stat 27

Venituri brute din servi(ii pl;tite cStre persoane nerezidente din statele membre ale
Uniunir Europene, din care:

28

- impozitul datorat Ia bugetul de stat 29

Subventii ln casate in cursul perioadei de raportare, din care: 30

- subvenliiincasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor 31

subventii aferente veniturilor, din carei 32

- subvenlii pentru stimularea ocupiriifortet de munc; 33

Creante restante, care nu au fost incasate la termenele prev;zute in contractele comerciale

ii/sau in actele normative in vigoare, din care:
34

- creante restante de Ia entit;Ii din sectorul majoritar sau integral de stat 35

- creante restante de la entit;ti din sectorul privat 36

V. Tichete acordate salaria!ilor Nr,
rd. Sume (lei)

A B ,l

Contravaloarea tichetelor acordate salariatilor 37

Vl. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de
(er(etare - dezvoltare, -]

Nr,
rd. 30.06.2017 30.05.2018

A B 1 2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:

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

- din fonduri publice 40

din fonduri private 41

dupd odtura chelturelilor .rd 43- 4al 42 0 0

- cheltuieli curente 43

- cheltuielrde capital 44

Vll. Cheltuieli de inovare +i'"] Nr.
rd. 30.06.2017 30.05.2018

A B I 2

CheltuieI de inovare 45

Vlll. Alte informa!ii Nr.
rd. 30.06.2017 30.05.2018

A B 1 2
Avansuri acordate pentru imobiliz;ri necorporale

(ct.4094) 46

Avansuriacordate pentru imobrliz;ri corporale (ct 4093) 41

lmobilizeri financiare, in sume brute (rd,49+54) 48

Aclrunidelinute la entit;tile afiliate, interese de
participare, alte titluri rmobilizate 5i obligatiun t, in sume
brute (rd. 50 la 53)

49

- actiuni necotate emise de rezidenti 50

- p;(i sociale emise de rezidenti 5r

- actiunisi parti sociale emise de nerezidenti 52

- obligatiuni emise de nerezidentr 53

Creante imobilizate, in sume brute (rd. 55+56) 54
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- creante imobilrzate in lei si exprimate in lei, a caror

decontare se face rn functie de cursul uner valute
(din ct.267)

55

- creanle imobilizate in valuti (din ct 267) 56

Creanle.omerciale, avansuri pentru cumpiriri de bunuri
de natura stocurilor si pentru prest;ri de 5ervicii acordate
furnizorilor;i alte conturi asimilate, in sume brute
(cl 4091+ 4092+ 411 +413 +418), din care:

57 949.O59 2.996.126

- crean!e comerciale in relatia cu nerezidentii, avansuri
pentru cumpar;ri de bunuri de natura stocurilor ti pentru
prest;ri de servicii acordate furnizorilor nerezidenti ;i alte
conturi asimilate, in sume brute (din ct.4091 + din ct 4092 + din
ct. 41 1 + din ct 413 + din ct 418)

58

Creante neincasate la termenul stabrlit
(din ct 4091 + din ct 4092 + din ct 41 1 + din ct 413)

59

Creanle in legSturd cu personalulSi conturi asimilate

lct 425 + 4282)
60 r 651

CreanJe in legEturi cu bugetul asigurErilor sociale Si

bugetulstatului (din ct 431+.1ji-,+437+4382+ 441 + 4424
+ 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 44al ,lrd.62 la 65)

61 108.926 1 5.814

- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale

lct.431 +437 +43A2)
62

- creante fiscale in legatura cu bugetul statului
(ct.lt,,., + 4 4 1 + 4424 + 442A+ 4 44 + 446)

63 31.351 1 5.814

subventii de incasat(ct 445) 64

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate
(ct.447) 65

- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct 4482) 66 71.57 5

Creanlele enlitdtii in relatiile {:Lr erlitrilrle dFili.rle
i.t 4511, din care:

6l

- fl eanle.Lr,.11lil;ti afilial.. nr:r e.zrdr:nirl
(din d 451), din rare:

68

cr-oante cornrr{:i.rle cll entii;Ii afiliate
nerezidenic (din ct 451)

69

Creante in leg;turi cu bugetul asigur;fllor sociale ti
bugetulstatului nelncasate la termenul stabilit (din ct.

431+ din ct. 436 + din ct 437 + din ct 4382 + din ct

441 + din cl 4424 + dn cl 4428 + din ct 444 + din ct.

445 + din ct. 446 + din ct 447 + din ct 4482)

70

Alte creanle (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 47'l +
473), (rd.72la74) 71 1.310 27.368

- decontari privind interesele de participare,decontari
cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din
operatluni in participatie (ct 453+456+4582)

7)

- alte creanle rn legatura cu persoanele fizice si

persoanelejuridice, altele decat creantele in legatura cu
institutiile publice (in5titutirle statului)

(din ct 461 + din ct.471 + din ct.473+4662)

73 1310 27 .368

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de
trezorerie' reprezent6nd avansurile detrezorerie, acordate
potrivit legiiii nedecontate pan; la data de raportare (din
ct. 46l)

14

Dobanzi de incasat (ct. 51 87) , din care: 75

- de la nerezidenti 76

Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor

economici **"*)
77
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lnvestilii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 +
506 + 507 + din ct.508), (rd.79la 82)

18

- actiuni necotate emise de rezidenti 79

- p;4i sociale emise de rezidenti 80

- actiuni emise de nerezidenti 81

- obligatiuni emise de nerezidenti 82

Altevalori de :nrasar (.1. 51 l3 r 51 14J 83

Casa in lei 5r in valut; (rd.85+85 ) 84 't 
.1 03 7.748

- in lei (ct 5311) 85 1.103 7 748
n valuta (ct.5314) 86

Conturi curente la bdnciin lei Siin valuti (rd,88+90) 8l 33.846 86.708

- in lei (ct 5121), drn care: 33 846 86.1 15

- conturi curente in lei deschise la b6nci nerezidente 89

' in valut; (ct. 5124), din care: 90 593

conturi curente in valut; deschise la bdnci
nerezidente 91

Alte conturi curente la bdnciii acreditive, (rd.93+94)

- sume in curs de decontare, acreditive fi alte valori
de incasat, in lei (ct 51 '12 + din ct 5l25 + 541 'l)

93

- sume in curs de decontare 5i acreditive in valut;
(din ct 5125 + 5414)

94

Datorii(rd.96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111
+ 116 + tt9 + 122 + 128)

95 4.200.7 23 5.912.619

Credrte bancare externe pe termen scurt (ct 5193+5194
+5195), (rd.97+98) 96 21a.418

- in lei 9l 13 489

- in valutd 98 )04.9)9
Credite bancare externe pe termen lung (.t 16)3 + 1624
+162s)(rd.100+101) 99

- ln lei 100

- in valuti 101

Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct.
1626 + din ct. 1 682)

r02

Alte imprumuturi ti dobanzile aferente (ct. 166 + 1685 +
1686 + 1 687) (rd. 104+r 05) 103

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

face in functie de cursul unei valute 104

- in valuti 105

AIte imprumUtUri 5i datorii asimilate (ct. 167), din care: 106

- valoarea concesiunilor primite (din ct 167) 101

Datorii comerctale, avansuri primite de la clienti ti alte
conturi asimilate,in sume brute (ct.401 + 403 + 404 + 405
+ 408 + 419), dincare:

108 861 207 3.472.a43

- datorii comerciale in relatia cu nerezidentir, avansuri
primite de la clien_ti nerezidenli ti alte conturi dsimilate, in
sume brute (din ct.401 + din ct.403 + din ct. 404 + din ct.
405 + din ct. 408 + din ct, 419)

109

Datorii in leg;turA cu personalul li conturi asimilate (ct.
421 + 423 + 424 + 426 + 421 + 4281)

110 166 508 204.783

Datoriiin leg;tu16 cu bugetul asiguririlor sociale 5i
bugetul statului (ct. 431+ . .,t: + 437 + 4381 + 441 + 4423 +
4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) ltd.',tlzla't151

111 67 0.339 297 .401
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- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale
(ct 431+437+4381)

112 485.171 224.860

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului
lcr.4 i (+ 44 1 + 4423 + 4428+ 444 +4 4 6)

113 114.820 7031A

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate
(cr 447)

114 6344 2.223

- alte datorii in legatura cu bugetulstatului
(ct,4481)

115

Datoriile entitilil ilr rclntiile flr ei!1il;tile aFiliat.r {ct. 451),

din care:
116

- datorii cu entrtaii afiliatc nerezrdente
(dir ct. 45I ), din care:

117

- Jdl(,l|r r L r,. ', i.,lF r u,,. 1;,dt,.ilr,i(r.,:
nereridente (din (l -1! l)

118

Sume datorate actionarilor / asoctatrlor (ct.455), din care: 119 2 283.977 1 937 401

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers fizice 120

- sume datorate actronarilor / asociatilor pers.juridice 121

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 +
462 + 472 + 473 + 478+ 509) (rd.l23 la 127)

122 274 251

-decontari privind interesele de participare,
decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul,
decontari din operatii in parti(ipatie

(ct.453+456+457+458 1 )

123

-alte datorii in leqatura cu persoanele fizice si

persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu
institutiile publice (institutiile statului) .,

(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)

124 274 251

- 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 pfln

transfer de la clienli (ct. 478)
127

Dobanzi de pletir (ct.5186) 128

Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii

economici .--.) 129

Capital subscris virsat (ct 1012), din care: 130 832.014 1 .327.073

- actiuni cotate ll 131 832.014 1 3)7.073

- actiuni necotate ,i 132

- p;rti sociale 133

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 10,l2) 134

Brevete si Iicente (din ct.205) r35

lX. lnformatii privind cheltuielile cu
(olaboratorii

Nr.
rd. 30.06.2017 30.06.2018

A B 1 2

Cheltuieli cu colaboratorir (ct. 621) 136

X. lnformalii privind bunurile din domeniul
public al statului

Nr.
rd. 30.06.2017 30.06.2018

A B I 2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate
n administrare

137
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t,,
Valoarea bunurilor din domeniul public al 5tatului
inchiriate I39

Xl. lnformatii privind bunurile din
proprietatea privati a statului supuse
inventarierii cf. OMFP nr. 6681201 4

l^..
] 

rd. 30.o5.2017 30.06.2018

A B 1 2

Valoarea (ontabila neta a bunurilo, 140

Xll. Capital social virsat Nr,
rd, 30.05.2017 , 30.05.2018

Suma (lei) o/o :,; Suma (lei) o/o.r:

A B Col.l Col.2 Col.3 Col.4

Capital social virsat (d. 1012) i,t,
(rd.142+145+149+ t50+ t5I + 152)

141 X X

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

- delinut de institutri publice de subordonare centrald 143

- delinut de institulii publice de subordonare locald 144

- delinut de societdlile cu capital de stat,
din care: 145

- cu capital integral de stat 146

- cu capital majoritar de stat 141

- cu capital minoritar de stat 148

- detinut de reqir autonome 149

- de!inut de societ;ti cu capital privat 150

- delrnut de persoane fizice 151

- detinut de alte entit6li 152

Xlll. Dividende distribuite ac!ionarilor in perioada de raportare Nr.
rd. Sume (lei)

A B 2017 2018

Dividerde distribuite actionarilor in fJerioacla dr raportare l52r

XlV. Creanle preluate prin <esionare de la persoane juridice +{++*) Nr.
rd. Sume (lei)

A B 2017 2014
Creante preluate prin cesionare de la persoanejuridice (la valoarea nominali),
din care: 153

- creanle preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 154

Creanle preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achizilre), din care: r55

- creanle preluate prin cesionare de la persoanejuridice afiliate 156

XV.Venituri oblinute din activitili a9ricol6."".no)
Nr.
rd. Sume (lei)

A B 2017 2018

Venituri obtinute din activit5!r agricole 157
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Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

loo4o25tt

absolvenlilor rnstituliilor de inv;ldmant, stimularea lomerilor care se incadreaz: in rrunc; inainte de expirarei perioadei de $omaj, stimularea angajatorilor care
in.adreaz; in mun(a pe perroada nedetermrnat; tomen in v;rsti de peste 45 de ani, tomeri ln tretin d ton unici de famrl e sau 5om;fl care in termen de 3 ani de la data
anqal;rii indeplines( condiliile penlru d soliciia pensia anticipat; pa4ial; s.u de acordare a pensiei p€nrru limita de verst;, ofl pentrrr alre situalii prevdzure prin
legislaira in vigoare pllvind sistemul asrguririlor penvu tomaj !i stimutarea ocup;rii forler de munc;
**l 5e va completa cu chekuielile efectuate pentrLr activitatea cle cer.etare-dezvoltare, respeciiv cercetarea fLlndamental;, cercetarea apli(ativE, dezvottarea

ti(omplet;riprin Legea nr 32412003,cu modifidrile ticompletdrile ultenoare- cheltuielile se vorcompleta conform iegulamentuluide punerein aplicare (uE)nr
995/2012 alComisieidin 26 octombrie 20l2 de stabrlire a normelor de punere ln aplicar€ a Deciziei nr 1.608/2003/cE a parlamentulu i Eu;opea n fi a Consiliuluiprivind
productiatidezvoltareastatisticilorcomunitateindomeniul!tiinleiSialtehnologier,publiratinJurnatuloficialaltJniuniiEuropene,seriaL,nr 2g9/27.10.2012.***)Seva(ompletacuchelturelileefectuatepenvua(tivitateadernovareconformRegulamentuluidepunereinaplicare(UE)nr995/20t2alComisieidtn26

pravegheate de Banca Nalional5 a Romaniei, respecttv Autorira tea de
s upravegh ere Fina n cia 15, societ; tile reclasifica te in sectoru I admin istra liei pu blice ti in stituliile ffr; s(op lucraiiv in servir iul gospodJ rii or poputa liei*****) Penvu crean{ele preluate prin (esionare de la persoanejuridice s€ vor completa at;t valoarea nomjnat; a arestora, (ai }r costul tor de achiziiie.
Pentrustatutulde'persoaneluridiceafiliate'sevoraveainvedereprevederileartTpct26lit.c)sid)dinLeqeant.zzT/2olspiivindCodulFiscal,cumodificdrileri

complet;rile ulterioar€
ilrrf) Conforrr art I1 din Regulamentul Delegat (UE) nr 619/2014 a Comisreidin 1t martie 2014 de comptetare a Regulamentului (UE)nr 13ot/2013 at

agricole, (u exceplia pl;l lor dire(te natronal€ (omptementare in temeiul anicolelor
Veniturile obtinute din prelucrarea produselor agricole in sensul articolulur4 atinearul (l ) lirera (d) din Begulamentul (lJE) nr. 1307/201j ale exploatatiei sunt

produs aqricolin sensularti(olulur4alineatulfi) lrtera (d)din Begutamenrul(UE)nr tl07/2013

privaTisau unor unrt:iti ale administrdliei publice, inclirsiv chiriile pentru folosirea luciului de ap; in scop rec;eativ sau in alre s.opuri (pescuir etc).

inscrie subventiile aferente veniturilor exrstente in soldul contului4T2
3) Titluride valoare care confer; drepturi de proprietate asupra societ;lilor, care sunt negociabile ti tran zaction ate, potrivit legii.
4)Titluridevaloare care confer; drepturide proprietate asupra societ6lilor, care nu sunttranzactionate
5) S€ va completa de c;tre operatorii economi(i c;rora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanlelor publice gial ministrului delegat pentru buget nr

supuse inventarierii, cu modificirile ti cornpletarile ulterioare

socialv;rsat, ins(ris la rd l4l
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Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)
Alef tie | 5elec1;ti rnai inliti tipul ent,r;iLil (rrrari :;i millor:it/ r.r,.icil rnicro) l

Conturi entitati mari, mijlocii si
mlcl

T* l[s.nil

I Sc(+)rus R3 r I oK

(ultimul rand 5au nr.cr rand necompletat)



 
 

 

 
 

DECLARAŢIE 

 

 
 Subsemnata LĂZANU GEORGIANA CARMEN, prin prezenta, cunoscând prevederile Codului 

Penal privind declaraţiile neadevărate, declar pe propria răspundere următoarele: din câte cunosc, situaţia 

financiar-contabilă semestrială, aferentă semestrului I 2018 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 14 din regulamentul nr. 5/2018 emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară, 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 semestrial întocmit pentru semestrul I 2018, conform 

art.128 din regulamentul nr.5/2018. 

 

 Dată  azi 30.07.2018 

 

 

       PREŞEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE 

                   EC. LĂZANU GEORGIANA CARMEN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPORT SEMESTRIAL 

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 

pentru exerciţiul financiar: semestrul I 2018 

 

Data raportului 02.08.2018 

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 

Cod unic de înregistrare RO 199133 

Număr de telefon/ fax/ email 0264502710/ 0264502731/ 

office@fimaro.ro 

Capital social subscris şi vărsat 1.327.072,65 

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile 

mobiliare 
BVB – ATS 

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de 

societate 

Acţiuni nominative, simbol “fima”, 

valoare nominală 1,63 lei/ acţiune 

Cod LEI 31570071WYOCRt3ZL4527 

 

 I EVENIMENTE IMPORTANTE CARE AU AVUT LOC ÎN PRIMELE 6 LUNI ALE 

EXERCIŢIULUI FINANCIAR 2018 

 

a) Tranzacţii între părţile afiliate 

 

În cursul anului 2018, Fimaro a colaborat pe mai multe direcţii cu acţionarul său majoritar, Icpiaf S.A. 

Între cele două părţi a fost încheiat un contract de locaţiune în baza căruia Icpiaf îşi desfăşoară o parte 

din activitatea sa în hala de producţie şi birourile deţinute de Fimaro. În paralel, o parte din comenzile 

de producţie ale Icpiaf au fost realizate în colaborare cu Fimaro, lucru care a relansat producţia ca 

activitate principală a firmei.  

 

b) Modificări ale tranzacţiilor dintre părţile afiliate descrise în ultimul raport anual 

 

Nu e cazul 

 

II. INFORMAŢII DETALIATE 

 

1. SITUAŢIA ECONOMICO- FINANCIARĂ 

 

1.1.a. Elemente de bilanţ 
                                                                                                LEI 

 Sem. I 

2017 

Sem.I 

2018 

Total active minus datorii 6.937.715 7.040.261 

Total capitaluri proprii 4.653.738 5.102.860 

Active imobilizate    7.555.782 7.055.943 

Active circulante                                                                          1.297.369 3.932.678 

Numerar şi alte disponibilitaţi lichide 41.466 94.457 

Profit reinvestit - - 

   

Elementele de bilanţ au cunoscut o creştere comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, chiar dacă 

valoarea activelor imobilizate a scăzut în primul semestru al anului curent datorită lipsei investiţiilor 

noi şi a amortizărior care au scăzut valoarea de inventar a imobilizărilor. Activele circulante au crescut 

de mai bine de 3 ori, datorită creşterii stocurilor de materii prime şi materiale dar şi de produse finite. 

Capitalurile proprii au crescut şi ele, după o perioadă în care au fost într-o continuă scădere. 



1.1.b Contul de profit şi pierderi                  

LEI 

                                                                            Sem.I 2017 Sem I 

2018 

Vânzări nete 1.987.205 3.986.185 

Total venituri 1.687.250 4.455.746 

Total cheltuieli 2.720.230 4.470.368 

Pierdere - 1.032.980 -14.620 

  

Vânzările nete s-au dublat în cursul semestrului I al anului 2018, faţă de aceeaşi perioadă a anului 

precedent, iar acest lucru se datorează faptului că Fimaro produce pentru acţionarul Icpiaf o serie de 

utilaje sau componente de utilaje. Pe lângă lucrările realizate în parteneriat cu Icpiaf, Fimaro şi-a 

păstrat şi principalul client din 2017, KBA Metalprint, pentru care Fimaro a produs în prima jumătate a 

anului 2018 trei uscătoare pentru doze destinate industriei alimentare. Cheltuielile au crescut şi ele, 

raportat la producţia realizată în primele 6 luni ale anului curent. Rezultatul financiar este şi în acest 

semestru unul negativ, însă pierderea este una considerabil mai mică faţă de aceeaşi perioadă a anului 

2017.  

 

La capitolul cheltuieli, situaţia s-a schimbat in semestrul 1 al anului 2018, raportat la aceeaşi perioadă 

a anului trecut:  

    Sem.I 

2017 

sem I 

2018 

Cheltuieli cu materii 

prime, materiale şi utilităţi: 

28.3 % 48.79 % 

Cheltuieli cu personalul 42.2 % 21.79 % 

                           

În prima parte a anului 2018, având în vedere creşterea producţiei şi implicit creşterea cheltuielilor 

privind materiile prime şi materialele, ponderea totală a acestora în totalul cheltuielilor a crescut. 

Ponderea cheltuielilor cu personalul în totalul cheltuielilor a scăzut, dar acest lucru trebuie privit în 

ansamblu şi raportat la numărul de personal care s-a diminuat în continuare. Dacă pentru primul 

semestru din 2017, numărul mediu de salariaţi a fost 66, pentru aceeaşi perioadă a anului 2018 avem o 

medie de 36 persoane şi un efectiv, la finalul lunii iunie, de 49 persoane.  

  

1.1.c. Cash Flow 

 

Denumirea elementului 

Exerciţiul  financiar 

sem.I 

2017 2018 

                                       A         1          2 

Fluxuri de trezorerie din activităţi de exploatare: 

Încasări de la clienţi 2.104.131 3.026.804 

Plăţi către furnizori şi angajaţi 3.056.314 1.848.531 

Dobânzi plătite 21.612 10.918 

Impozit pe profit plătit 0 0 

Încasări din asigurarea împotriva 

cutremurelor 

0 0 

Trezoreria netă din activităţi de 

exploatare 

-973.795 1.167.355 

   
Fluxuri de trezorerie din activităţi de investiţie: 

Achiziţionarea de acţiuni 0 0 

Achiziţionarea de imobilizări corporale 0 0 

Incasări din vânzarea de imobilizări 

corporale 

405.572 0 

Dobânzi încasate 0 0 



Dividende încasate 0 0 

Trezoreria  netă din activităţi de 

investiţie 

405.572 0 

   
Fluxuri de trezorerie din activităţi de finanţare 

Rambursări de credite pe termen scurt 938.683 0 

Încasări de împrumuturi pe termen 

lung/scurt 

1.640.059 0 

 

Plata datoriilor aferente leasing-ului 

financiar 

0 0 

Dividende plătite 0 0 

Trezoreria netă din activităţi financiare 701.376 0 

 

   
Creşterea netă a trezoreriei şi 

echivalentelor de trezorerie 

133.388 0 

   

 
Trezorerie şi echivalente de trezorerie 

la începutul perioadei 

235 5853 

   
Trezorerie şi echivalente de trezorerie 

la sfârşitul perioadei 

133.153 94.457 

 

În cursul anului curent s-a continuat cu politica demarată în 2017 în ceea ce priveşte desfăşurarea 

activităţii fără a utiliza linii de finanţare şi credite bancare. În momentul de faţă, nu există nici un credit 

activ pentru Fimaro. De asemenea, s-a continuat achitarea datoriilor istorice către colaboratorii 

societăţii cumulat cu plata datoriilor la Bugetul de Stat şi Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat, pentru 

care s-a obţinut eşalonarea la plată în cursul exerciţiului 2017. 

 

2. ANALIZA ACTIVITĂŢII SOCIETAŢII 

 

2.1 Anul 2018 a adus pentru Fimaro o colaborare şi mai strânsă cu acţionarul principal al societăţii, 

S.C. Icpiaf S.A, care a oferit sprijin financiar şi comenzi de producţie astfel încât activitatea Fimaro să 

fie relansată. De asemenea, Icpiaf îşi desfăşoară activitatea în spaţiile Fimaro, spaţii pe care le-a 

închiriat parţial.  

 

Fimaro a continuat colaborarea cu clientul său principal, KBA, pentru care a realizat în primul 

semestru al anului curent trei uscătoare de doze.  

 

2.2 Cheltuielile efectuate de societate în semestrul I 2018, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 

trecut, au fost următoarele: 

lei 

 Sem. 1 

2017 

Sem.I 

2018 

Cheltuieli de exploatare, din care: 2.667.798 4.449.028 

                     Cheltuieli materiale 417.137 1.877.179 

                Cheltuieli cu personalul 1.126.165 973.845 

Cheltuieli financiare 52.432 21.339 

Cheltuieli totale 2.720.230 4.470.367 

 

Cheltuielile de exploatare au crescut, comparativ cu aceeaşi peroadă a anului trecut, în primul rând 

datorită creşterii cifrei de afaceri. În acelaşi timp, datorită faptului că societatea nu mai are credite în 

derulare la instituţii bancare, cheltuielile financiare au scăzut considerabil.  

  



2.3 Prima jumătate a anului curent a fost una liniştită, perioadă în care managementul s-a concentrat pe 

relansarea activităţii societăţii. S-au obţinut venituri din activitatea de producţie dar şi din închirierea 

spaţiilor pe care Fimaro le deţine, scopul final fiind acela de a acoperi datoriile istorice şi cheltuielile 

curente din această activitate şi de a recâştiga încrederea furnizorilor de materii prime şi materiale. Pe 

plan productiv, se doreşte întărirea relaţiilor contractuale cu clienţii actuali şi atragerea de noi clienţi.  

 

 3. SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZĂ CAPITALUL  SOCIAL ŞI ADMINISTRAREA 

SOCIETĂŢII 

 

3.1 În prima parte a anului 2018, s-a procedat la fel ca în exerciţiul 2017, plata materiilor prime şi a 

materialelor fiind garantată cu instrumente de plată- bilete la ordin, cu o scadenţă de 30- 60 de zile 

pentru achiziţia de materii prime şi materiale. Societatea nu a avut probleme cu decontarea acestor 

instrumente.  

 

3.2 Descrierea oricărei modificări privind drepturile deţinătorilor de valori mobiliare  

 

Nu este cazul. 

 

 4.   TRANZACŢII SEMNIFICATIVE 

   

În cursul semestrului I al anului curent a avut loc o majorare de capital social în urma căreia capitalul 

social al societăţii a crescut de la 832.013,94 lei la 1.327.072,65 lei. Infuzia de capital care a avut loc 

va fi folosită la relansarea activităţii de producţie a societăţii.  

 

5. SEMNĂTURI 

  

Situaţia financiară a semestrului I pentru anul 2018 a fost semnată de Preşedintele Consiliului de 

Administraţie al societăţii. Această situaţie nu a fost auditată. 

 

 Anexe: 

a. situaţia financiară aferentă sem. I 2018; 

b. declaraţie Preşedinte Consiliu de Administraţie. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE 

               EC. LĂZANU GEORGIANA CARMEN 


