
1 
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AL ADMINISTRATORULUI SPECIAL 
AL S.C. FAIMAR S.A. BAIA MARE 

(ÎN INSOLVENȚĂ) 
 
 
 
 

 
Înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Maramureș 
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Sediul social: Baia-Mare, Str. Oborului nr. 1 - județul Maramureș 
Tel. 0262-226935, Fax. 0262-224444, E-mail. faimar@faimar.ro 

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise   
 BVB-ATS, categ. AeRO Standard (suspendate de la tranzacționare) 

 
 
 

 
1. PREZENTARE GENERALA 

 
Societatea FAIMAR S.A. își desfășoară activitatea conform Legilor nr. 15/1990 și nr. 31/1990 cu 

privire la organizarea și conducerea societăților.  
În anul 1978, în conformitate cu Decretul nr. 329/25.08.1978 a luat ființă Intreprinderea de Faianță și 

Sticlărie ”Faimar” Baia Mare prin preluarea secției de ceramică de la Intreprinderea de Producție Locală Baia 

Mare, unde se produceau cahle de teracotă și ceramică artizanală și a Fabricii de Sticlărie Fărcașa.  
În septembrie 1979 se termină investiția și intră în funcțiune fabrica de faianță menaj.  
În anul 1982 secția ceramică se modernizează și se reprofilează pe producerea de faianță de menaj 

și decorativă.  
În anul 1991 ca urmare a adoptării Legii nr. 15/1990 și a H.G. nr. 1224/1990, Intreprinderea de 

faianță și sticlarie Faimar Baia Mare se transformă în societatea comercială pe acțiuni FAIMAR Baia Mare. Un 
an mai tarziu, din societate se desprinde secția de ceramică decorativă și de menaj care se transformă în 
societatea comercială CERAMAR S.A. Baia Mare. 

S.C. FAIMAR S.A. – denumire sub care functionează din 1991 are în structura organizatorică:  
- Fabrica de ceramica situată în Baia Mare, str. Oborului, nr. 1 
- Secția de sticlărie situată în localitatea Fărcașa.  

În prezent, S.C. FAIMAR S.A. prin produsele sale a devenit o marcă recunoscută și apreciată pe 
piețele din Europa. Adoptând un sistem de management al calității în conformitate cu standardele 
internaționale societatea este pregătită să răspundă cerințelor și solicitărilor tuturor clienților săi. Colectivul de 
specialiști existent la această oră în cadrul S.C. FAIMAR S.A. este pregatit să răspundă tuturor cerințelor și 
exigențelor clienților. 

Începând de la data de 8 iunie 2018 asupra societății a fost deschisă procedura insolvenței ca 
urmare a creșterii datoriilor fața de furnizorii de materii prime și materiale, precum și cele către prestatorii de 
servicii și bugetul de stat.  
 Administrarea societății este asigurată de Administratorul special al S.C. FAIMAR S.A. Baia Mare, dl. 
Av. Daniel Stoicescu sub supravegherea Administratorului judiciar DVA IPURL Baia Mare. 

mailto:faimar@faimar.ro
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2. PERFORMANTA FINANCIARA SI RAPORTARILE CONTABILE  
 

Menționăm că Situatiile financiare nu au fost auditate.  
2.1.Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de 

incertitudine ce afecteză sau ar putea afecta lichiditatea societății, comparativ cu aceeași perioadă a 
anului trecut  

 
Influența negativă asupra rezultatelor obținute in anul 2018 se motivează prin faptul ca activitatea s-a 

desfașurat in condiții de criză economică globalizată, scăderea numărului de angajați și lipsa unei forțe de 
muncă calificată.  

Alte cauze obiective care au influențat evoluția financiară in anul 2018 au fost creşterile semnificative 
ale preţurilor materiilor prime, gazelor naturale şi ale celorlalte utilităţi.  

În concluzie se observă o scădere a cifrei de afaceri si a veniturilor, care afecteazăgrav lichiditatea și 
solvabilitatea societății. 

Precizăm că societatea își continuă funcționarea și face eforturi pentru a-şi continua activitatea și 
implicit să-și realizeze obiectivele şi să execute obligatiile sale în cursul în perioada de observație. 

Capitalizarea în continuare a societății este un obiectiv fundamental pe termen mediu și lung, oferind 
singura bază reală de asigurare de profituri în perspectivă.  

 
3. ACTIVITATEA DE MANAGEMENT 
  
În cadrul societății, sistemul executiv este asigurat de directorul general și de șefii de departamente, 

cu rol de coordonare, control şi îndrumare metodologică de ansamblu în domeniile producției, marketingului, 
resurselor umane și financiare. 

Managementul unei entităţi economice gravitează în jurul unor activităţi pe care trebuie să le 

înfăptuiască şi care, de fapt, se sintetizează în funcţiile sale. Astfel, procesul de management include, alături 

de funcţiile previziune, organizare, coordonare, antrenare-motivaţie şi funcţia de control-evaluare, ce 
reprezintă ansamblul acţiunilor de evaluare a rezultatelor societății, a verigilor ei organizatorice şi a fiecărui 

salariat, de identificare a abaterilor care apar de la obiectivele, normele, standardele, termenele stabilite 

iniţial, a cauzelor care le-au generat, precum şi de adoptare de măsuri care să asigure eliminarea acestor 

abateri. La nivelul societății coexistă în mod integrat forme diferite de control.  

 
4. ACTIVITATEA JURIDICĂ: SITUAȚIA LITIGIILOR 
 

Ca o consecință a reorganizării societății, au luat naștere o serie de cauze privind litigii de muncă 

inițiate de salariați disponibilizaţi, acțiuni care sunt în curs de soluționare, în care societatea are calitatea de 

pârâtă și care au ca obiect principal anularea deciziilor emise de societate, reintegrarea pe posturile de ținute 

anterior și acordarea drepturilor salariale până la reintegrarea efectivă.  

În aceste dosare s-au formulat apărări întemeiate pe dispozițiile legale, urmărindu-se apărarea 
intereselor societății prin adoptarea de catre instanțele de judecată a unor solutii juste și legale.  

S-au urmarit și s-au apărat interesele societății în toate litigiile. 

 

5. MASURI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII 
 

În cadrul societății se acordă o deosebită atenţie calităţii produselor livrate. Sunt folosite instrumentele 
clasice de control al calităţii, dar se încearcă şi alte metode mai moderne. Se va pune un accent deosebit pe 
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livrarea produselor în conformitate cu cerințele clienților. Se vor adopta măsuri concrete în scop realist ca 
fiecare operaţie pe fluxul de producție să se execute corect. Îmbunătăţirea calităţii trebuie să fie o acţiune 
continuă şi nu sporadică, o preîntâmpinare a defectelor şi nu remedierea lor, o abordare sistematică, 
profesională. 

Ea trebuie să includă în politica societății, reuniuni pregătitoare, studii de satisfacere a clientului, 
planuri de acţiuni şi aplicarea lor, studiul punctelor critice din întreprindere, studii de fiabilitate şi 
mentenabilitate, formarea personalului în domeniul calităţii.  

Calitatea pe piaţă a societății înseamnă mai mult decât calitatea produselor sale. Ea include: calitatea 
muncii fiecărui salariat, calitatea colaborării între componentele interne ale firmei şi între firmă şi exterior, 
politica firmei în domeniul calităţii. Activitatea pentru obţinerea calităţii totale trebuie să înceapă printr-un efort 
considerabil de motivare a personalului. Acest efort conduce la a apela la tehnici şi metode de management al 
resurselor umane. 
 Există voința clară a majorității acționarilor de a continua activitatea și de a lua toate măsurile pentru 
redresarea și dezvoltarea activităților și a scopului societății, fapt care va avea efecte benefice pe termen lung 
pentru toți acționarii. Investitorii trebuie să analizeze cu prudență riscurile de investiție ridicate, care coexistă 
cu incertitudini specifice societății, riscuri ce provin și din particularitățile societății, dar sunt mai ales generate 
de criza economică si fiscalo-politico-socială din România, ca și de situația din Europa și UE (care reprezintă 
un factor determinant in apariția recesiunii in 2018). Investitorii potențiali trebuie să analizeze aceste riscuri și 
prin prisma recesiunii globale care se preconizează.  

Mai sunt de menționat și anumite riscuri de ordin global care pot avea efect asupra tuturor societăților 
care iși desfășoară activtatea in cadrul economiei românești, unele dintre ele fiind specifice domeniilor in care 
activează societatea. Între acestea se remarcă reducerea cererii prin scăderea puterii de cumpărare a 
populației și a persoanelor juridice fără acces la surse de finanțare a investițiilor, prin apariția unor elemente 
de risc direct cauzate de criza economică puternică din România. Prețurile energiei și combustibililor pot 
antrena scăderea consumului și implicit al cererii. Specific domeniilor noastre de activitate continuă să existe 
riscul de a ne confrunta cu elementele de criză economică. Alte riscuri aflate in afara controlului societatii sunt 
schimbarea accelerată a legislației economice și mai ales a legislației fiscale care a creat un fenomen de 
diminuare a interesului investitorilor străini in proiectele pe care societatea și le-a programat la inceputul anului 
2018.  

Trebuie continuate eforturile de a atrage in societate interesul angajatilor, de a gasi cei mai buni 
funizori de pe piață, de a gasi noi clienți, de a valorifica ceea ce aduce costuri reduse cu o profitabilitate mai 
mare și de a desfășura activități pentru clienți din străinătate, cu putere mare de cumpărare și investiție etc.  

 
6. SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZĂ CAPITALUL ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII 

COMERCIALE 
 

Începând cu data de 08.06.2018, în conformitate cu prevederile art. 66 din Legea nr. 85/2014 privind 
prevenirea insolvenței și de insolvență, societatea a intrat în procedura insolvenței în dosarul nr. 
1162/100/2018 aflat pe rolul Tribunalului Maramureș, în prezent societatea aflându-se în perioada de 
supraveghere în vederea reorganizării. 

Administrarea societății se realizează de către administratorul special desemnat de acționari sub 
supravegherea administratorului judiciar reprezentant al creditorilor societății. 

Tranzacționarea acțiunilor emise de societate la Bursa de Valori București a fost suspendată, în 
condițiile legii, la deschiderea procedurii insolvenței. 

 
 
7. TRANZACȚII SEMNIFICATIVE 
 
Nu este cazul. 
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8. CONCLUZII 
 

Contextul economic şi social actual, de restrângere a cheltuielilor bugetare, de restructurare a 
activităţii determină în mod iminent şi pentru S.C. Faimar S.A. Baia Mare necesitatea producerii unor 
schimbări substanţiale, având drept scop final eficientizarea activităţii şi obţinerea performanţelor operaţionale 
şi financiare care să ne recomande ca o companie competitivă pe piaţa de profil, atât internă dar mai ales pe 
cea internațională. 

Managerierea acestui proces, în concordanţă cu principiile clasice de management, reprezintă un 
demers conştient de conducere şi coordonare a acţiunilor si activităţilor individuale şi de grup, precum şi de 
mobilizare şi alocare a resurselor societății în vederea îndeplinirii obiectivelor acesteia în concordanţă cu 
misiunea, obiectivele şi resposabilităţile sale economice şi sociale. 

 

Administrator special 
Daniel STOICESCU 
 

 



SC FAIMAR SA 
 

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI SPECIAL 
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2018 

 
1. INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI     
 

Nr. 
Crt 

Denumire indicator U.M. Realizat  
2017 
 

Programat 
2018 

Realizat 
2018 

Realiz./ 
Prog. % 

Realiz 2018 
2017% 

1. Cifra de afaceri lei 18009269 18556700 13342430 71.9 74.09 

2. Livrari       

     - la export  EUR 3794517 3800000 2713714 71.41 71.52 

  lei 17194066 17656700 12609375 71.41 73.34 

     - pe piata interna lei 815203 900000 733055 81.45 89.92 

3. Venituri toatale lei 19274266 19314816 14099740 73.00 73.15 

   din care:       

 -din exploatare lei 19159036 19246816 14032546 72.91 73.24 

 -financiare lei 115230 68000 67194 98.81 58.31 

 -extraordinare lei      

4. Cheltuieli totale lei 19745196 19104686 15473847 81.00 78.37 

   din care:       

 -chelt. de exploatare lei 19382332 18754686 15150286 80.78 78.17 

 -chelt. financiare lei 362864 350000 323561 92.45 89.17 

 -extraordinare lei      

5. Rezultatul exercitiului lei -470930 210130 -1374107   

    din care:       

 - din exploatare lei -223296 492130 -1117740   

 - din act. financiare lei -247634 -282000 -256367 90.91 103.53 

 - extraordinare lei      

6. Impozit pe profit lei  33621    

7. Profit de repartizat lei      

8. Rata profitului %  1.13    

9. Rata rentabilitatii %  1.1    

10. VPM lei 16527967 18525400 11494895 62.05 69.55 

11. Fond de salarii lei 7365245 7200000 7213064 100.18 97.93 

12. Nr. mediu personal pers 287 260 210 80.77 73.17 

13. Salariu mediu lei/pers/ 
luna 

 
2139 

 
2308 

 
2862 

 
124.00 

 
133.80 

14. Productivitatea muncii lei/pers 57589 71252 54738 76.82 95.05 

15. Nivelul chelt. de prod. lei/1000 1011.65 974.43 1079.65 110.80 106.72 

16. Nivelul chelt. totale lei/1000 1024.43 989.12 1097.46 110.95 107.13 

17. Volumul datoriilor Lei 8704627 8700000 10004024 1304024 1244549 

   din care:       

 - buget lei 812280 910000 1705501 795501 893221 

 - furnizori lei 3989263 3900000 4331968 431968 342705 

 - credite bancare: lei 3038735 2817532 2817532  -221203 



     - d.c. – termen scurt lei 2777958 2584205 2584205  -193753 

     - d.c. – termen lung lei 260777 233327 233327  -27450 

 Alte imprumuturi fin. lei 135000 418117 418117  283117 

 Alte datorii lei 729349 654351 730906 76555 -53291 

18. Volumul creantelor lei 1597759 1696021 1824477 128456 226718 

 - clienti lei 1400373 1350000 1455854 105854 55481 

 Ajustare depreciere creante lei -123887 -123887 -123887   

 Rest TVA lei 104178 247452 247452  143274 

 TVA neexigibil lei 98864 107456 107456  8592 

 Alte creante lei 118231 115000 137602 22602 19371 
 

 

2. REALIZAREA  VENITURILOR PROGRAMATE 
 
     VPM la preţ de producţie în structură fizică se prezintă astfel: 
 

Nr. 
Crt 

Gama de produse U.M. Realizat AN 
2017 

Programat 
AN I 2018 

Realizat  
AN 2018 

Realiz./ 
Prog. % 
AN 2018 

Realiz/ 
AN 
2018/reali/
AN 2017 

1. Ceramica fina menaj 
 
 
 
-din care: - export 
 
 
 
               - intern 
 
 
 

lei 
mii buc 
Tone 
mii eur 
lei 
mii eur 
Tone 
mii buc 
lei 
mii eur 
mii buc 
Tone 

16527968 
2260 
1713 
3734 

15901113 
3734 
1617 
2094 

626855 
- 

166 
96 

18525400 
2395 
1944 
4235 

1771000 
4235 
1800 
2155 

815400 
 

240 
144 

11494895 
1777 
1111 
2640 

10896126 
2640 
1033 
1646 

598769 
 

131 
78 

62.05 
74.20 
57.15 
62.34 
61.53 
62.34 
57.39 
76.38 
73.43 

 
54.58 
54.17 

69.55 
78.63 
64.86 
70.70 
68.52 
70.70 
63.88 
78.61 
95.52 

 
78.92 
81.25 

2. Sticlarie menaj 
 
 
 
din care: - export 
 
 

lei 
mii buc 
Tone 
mii eur 
lei 
mii eur 
tone 

     

                - intern 
 

 
 

mii buc 
lei 
Tone 
mii buc 

     

3. TOTAL VPM 
din care export 

Lei 
mii EUR 

16527968 
3734 

18525400 
4235 

11494895 
2640 

62.05 
62.34 

69.55 
70.70 

 

 

 



 



NOTELE EXPLICATIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE SIMPLIFICATE 2018

    Active imobilizate
Nota 1 mii lei

Valoare brută**)     Ajustari de valoare  ****)

(amortizari şi ajustari pentru

depreciere sau pierdere de valoare)

Elemente Sold la Cedări, Sold la Sold la Ajustări

începutul transferuri sfârşitul începutul înregistrate ReduceriSold la 31

de activ exerciţiului Creşteri şi alte exerciţiului exerciţiului în cursul sau decembrie

financiar reduceri financiar financiar exerciţiului reluări

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

Cheltuieli de constituire 154387 0 154387 154387 0 154387

Alte imobilizari 58968 0 58968 58193 248 58441

TOTAL Necorporale 213355 0 213355 212580 248 212828

Terenuri 2511264 0 2511264

Constructii 9417804 9417804 1284056 298232 1582288

Inst.tehn. şi maşini 9928867 0 9928867 8093038 399451 8492489

Alte Inst. Util. Mobil 56339 0 56339 55635 53 55688

Imob. Corp. în curs 301561 220381 521942

TOTAL Corporale 22215835 220381 22436216 9432729 697736 10130465

Imob. Financiare 6824 6824

Active Imobiliz. 22436014 220381 22656395 9645309 697984 10343293

       Cheltuielile de constituire reprezentând diverse cheltuieli legate de privatizarea societăţii  se amortizează pe

o perioadă de  5 ani.

       Metoda de amortizare utilizată este metoda de amortizare liniară 

       Ratele de amortizare sunt stabilite în funcţie de duratele de funcţionare a mijloacelor fixe aprobată prin 

HG. 2139/2005 folosind duratele medii în majoritatea cazurilor (excepţie făcând achziţiile de mijloace fixe second hand)

       Pentru mijloacele fixe relocate şi modernizate duratele de funcţionare au fost stabilite de către comisie tehnică.   

       În CA din 16.04.2010 a fost prezentată lista activelor corporale, care nu au utilizare în condiţiile actuale, propuse pentru

conservare de comisia tehnică, pentru care conform reglementărilor în vigoare se suspendă calculul amortizării

Lista activelor trecute in conservare se prelungeste si pe anul 2019.

Situaţia privind provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli şi ajustări pentru 

                        deprecierea activelor circulante şi  imobilizărilor corporale

Nota 2

Denumirea ajustării Sold la        Tansferuri*)         Sold la 

31.12.2017 în cont din cont 31.12.2018

1. Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli - - -

2. Ajustări pentru deprecierea:

         - stoc materii prime - - - -

          - materiale consumabile 2548 - - 2548

         - materialelor de natura ob. de inventar 3484 - - 3484

         - stocurilor de produse finite 32854 - - 32854

3. Ajustări pentru deprecierea clienţi 93307 - - 93307

4.Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 123886 - 123886

      TOTAL ajustari 256.079 - 0 256.079

        aferent activelor circulante

4. Ajustări pentru deprecierea imob. Corporale

    din care pentru deprecierea instalaţiilor 

    tehnologice

                 Total ajustări 256.079 - 256.079

Nota 3 

     În exerciţiul financiar 2018, societatea a realizat o pierdere de 1374107 lei



Analiza rezultatului din exploatare

Nota 4

Exerciţiu financiar

                      Denumirea indicatorului Precedent Curent

0 1 2

Cifra de afaceri netă 18.009.269 13.342.430

Costul bunurilor vândute şi al serviciilor prestate 18.219.077 14.405.155

Cheltuielile activităţii de bază 10.240.943 8.066.887

Cheltuielile activităţilor auxiliare 2.053.290 1.584.567

Cheltuielile indirecte de producţie 5.924.844 4.753.701

Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete(1-2) -209808 -1,062,725

Cheltuielile de desfacere 0 0

Cheltuieli generale de administraţie 227.450 59.916

Alte venituri din exploatare 213962 4901

Rezultatul din exploatare (6-7-8+9) -223296 -1,117,740

Situaţia Creanţelor

Nota 5

        Creante Sold la 31.12.2018      Termen de lichidare

sfirsitul exercitiului Sub 1 an Peste 1 an

financiar

Furnizori debitori 22.581 22.581 0

Clienti-ajustari depr. 1331967 1331967 0

alte creanţe 408616 408616 0

Debitori diversi 61.313 61.313 0

      TOTAL 1.824.477 0 1.824.477     0

 Situaţia datoriilor

        Datorii Sold la 31.12.2018           Termen de exigibilitate

sfirsitul exercitiului Sub 1 an    1 - 5  ani Peste 5 ani

financiar

0         1=2+3+4 2 3 4

Furnizori 4331969,00 3738552,00 593417       -

Clienti Creditori 73316,00 73316,00       -

Salarii+contributii 1894862,00 1894862,00       -

Buget local 46352,00 46352,00       -

Alte datorii buget 77130,00 77130,00       -

Creditori diversi 292903,00 292903,00       -

Dobanzi    51843,00 51843,00       -

Credite bancare 2584205,00 2447841,00 136364       -

pe termen scurt       -

Credite bancare 233327,00 0,00 233327,00

pe termen mediu si lung

Alte datorii 434832,00 434832,00       -

Total 10020739 9.057.631 963108       -

Mentiune 

In anul 2018 societatea a rambursat toate ratele si dobanzile scadente 

 conform contractelor de credit incheiate cu BCR Baia Mare, Cec Bank.

Linia de credit in valuta angajata cu BCR s-a redus cu 30000  Euro, ajungand astfel la 138.905,52 Euro

 garantată cu ipotecă asupra activelor (clădiri, teren) deţinute la Fărcaşa şi gaj fără deposedare

 asupra instalaţiilor tehnice şi stocuri.

Linia de credit in lei angajata la CEC Bank , in valoare de 1.800.000 lei, garantata cu ipotecă 

imobiliară de rang III si IV asupra halei de productie si ipoteca mobiliara asupra cuptorului de ardere Bricesco si alte

utilaje tehnologice

Credit special pentru capital de lucru de la CEC Bank s-a redus cu 54545 lei ajungand la 136364 lei

Credit pentru investiție s-a redus cu 27450 lei ajungand la 31.12.2018 la 233327 lei



Nota 6 

 

                                                 Principii, politici şi metode contabile 

 

 

           Reglementările contabile aplicate la întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare anuale 

sunt: 

      -     Legea 82/1991 republicată cu modificările şi reglementările ulterioare; 

      -   OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare 

anuale individuale şi situațiile financiare anuale consolidate 

      -   OMFP 2374/12.12.2007; 

      -   OMFP 2861/2009 privind organizarea şi efectuarea inventarierii; 

- OMFP 3512/21.11.2008 privind documentele financiar-conabile cu modificarile si 

completarile ulterioare 

- Legea 31/1990 cu modificările şi completările ulterioare. 

      - Legea 297/2004 CNVM – privind piața de capital 

       

 Situațiile financiare au fost întocmite conform contabilității de angajamente, astfel 

efectele tranzacțiilor și  altor evenimente sunt recunoscute și înregistrate în contabilitate atunci 

când se produc, și nu pe măsura încasării sau plății acestora. 

 La întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale am aplicat politicile contabile 

(principiile, convențiile, regulile și practicile specifice) elaborate de SC Faimar SA si aprobate de 

CA, în condițiile aplicării Reglementărilor contabile conforme cu Directiva 2013/34/UE, 

aprobate prin OMFP 1802/2014. 

Bunurile intrate în unitate în exercițiul financiar 2018 au fost înregistrate: 

- la cost de achiziţie pentru bunurile procurate cu titlu oneros; 

- şi cost de producţie pentru bunurile produse în entitate. 

Erorile aferente exercițiului financiar curent se corectează pe seama contului de profit și 

pierdere. Erorile aferente exercițiilor precedente se efectuează pe seama rezultatului reportat. 

Societatea utilizează metoda inventarului permanent. 

Metoda de amortizare folosită este metoda liniară. 

Referitor la active circulante (stocuri, creanțe, casa și conturi la bănci) prezentăm 

următoarele: 

 

Stocuri 

 Reflectarea activelor de natura stocurilor s-a făcut la o valoare care se poate obţine prin 

utilizarea sau vânzarea lor prin reflectarea unei ajustări pentru depreciere. 

 Cu ocazia inventarierii anuale comisiile de inventariere au întocmit liste de stocuri cu 

mişcare lentă, greu vandabile. 

 La ieşirea bunurilor din gestiune se foloseşte metoda FIFO astfel valoarea bunurilor 

prezentate în bilanţ nu diferă în mod semnificativ de valoarea determinată pe baza ultimei valori 

de piaţă. 

  

Creanţe şi datorii 

 

 Referitor la evidenţa creanţelor şi datoriilor sau respectat prevederile şi reglementările  

contabile aprobate de OMFP  1752/2005 cu completările şi modificările ulterioare respectiv 



creanţele şi datoriile în valută au fost reevaluate  la cursurile de schimb valutar stabilite de BNR 

valabile la 31.12.2018. 

 

       Casa şi conturi la bănci 

           La încheierea exerciţiului financiar disponibilităţile în cont în valută şi a altor valori de 

trezorerie au fost reevaluate la cursul de schimb valutar al BNR valabil la data încheierii 

exerciţiului financiar (31.12.2018) iar diferenţele de curs valutar rezultate au fost înregistrate în 

conturile de venituri sau cheltuieli după caz. 

 

 

Nota 7  

 

                                     Acţiuni şi obligaţiuni 

 

 

          Capitalul subscris şi vărsat la 31.12.2018 este de 4.186.806,50 lei reprezentând 41.868.065 

acţiuni, având o valoare de înregistrare  de 0.10 lei / acţiune. 

            Natura capitalului social este 100% capital privat din care: 

- 98,83% capital românesc, 

- 1,17% capital străin. 

 

          Conform Registrului acţionarilor consolidat de la data de 03.04.2019 structura 

acţionariatului se prezintă astfel: 

 

                                                                Nr. acţiuni                                 Procent % 

1. Lineas Trade SA Galați          10.610.000                               25,3415 % 

2. Persoane fizice                                       20.198.024                               48,242 % 

3. Persoane juridice:                                  11.060.041                                26,4164 % 

 

                      TOTAL                               41.868.065                                 100,00 % 

 

Participaţii  

 

SC Faimar SA este acţionar fondator la SC Hermes Contact SA  sediul în Baia Mare, 

B-dul Unirii nr. 16, deţinând 304 acţiuni, valoarea nominală 6 lei/acţiune registru în valoare de 

1824 RON.  SC FAIMAR  deţine un procent de 1,375% din capitalul social al SC Hermes 

Contact SA.  

 

Nota 8 

 

Informaţii privind salariaţii şi informaţii referitoare la consiliile de administraţie, de  

                                            conducere şi de supraveghere    
 

  Nu au fost acordate avansuri sau credite membrilor organelor de administraţie, conducere. 

 Numărul mediu de salariaţi în exerciţiul financiar 2018 a fost de 210 din care: 

- muncitori direct productivi                           153 

- muncitori auxiliari sectoare de producţie      18 



- administrativ                                                                             6 

- mecanici          5 

- depozite                     3 

- maiştrii                     4 

- TESA (administraţie)                              18 

- conducere                                                                                  3 

    Salarii plătite şi de plătit aferent exerciţiului                                7.213.064 lei 

    Tichete de masă                                                                                            0     

            

Cheltuielile cu asigurările sociale          195.981 lei 

Alte cheltuieli cu cotributii pt. protecția socială        217.265 lei 

Impozit pe salarii            423.624 lei 

 

Indemnizaţii plătite şi de plătit aferente exerciţiului financiar 2018 pentru membrii 

Consiliului de Administraţie  168.127  lei 

Consiliul de administraţie este format din 5 membri:  

- Coman Cornel                 Preşedinte CA 

- Lupu Cosmin       Membru CA 

- Turc Petru      Membru CA 

- Stan Maricel      Membru CA 

- Puscas Ioan      Membru CA 

         Conducerea Societãţii : 

                     -     Muresan Nicoleta                   Director marketing 

                     -     Ziman Nicolae      Director tehnic 

                     -     Bărbos Vlad                      Director producţie 

          -     Ciocian Liuța      Director comercial 

  

Nota 9 

 Calculul şi analiza principalilor indicatori economico-financiari 

 

1. Indicatori de lichiditate: 

a) Indicatorul lichidităţii curente: 

Active curente / Datorii curente = 0.43 

 

b) Indicatorul lichidităţii imediate: 

 

(Active curente – Stocuri) / Datorii curente=0,23 

 

2. Indicatori de risc: 

  -  Indicatorul gradului de îndatorare: 

           Capital împrumutat / Capital propriu x 100 = 5,46 

 

3. Indicatori de activitate (gestiune) reflectă capacitatea societăţii de a cotrola capitalul 

circulant, activităţile comerciale, viteza de intrare – ieşire a fluxurilor de numerar. 

 

a) viteza de rotaţie a stocurilor (rulajul stocurilor): 

Costul vânzărilor / stoc mediu = 6,73 ori din costul vânzărilor 



 

b) număr de zile de stocare: 

Stoc mediu / Costul vânzărilor x 365= 54  zile 

 

c) viteza de rotaţie a debitelor – clienţi: 

Sold mediu clienţi / Cifra de afaceri x 365 = 43 zile 

 

d) viteza de rotaţie a creditelor – furnizor: 

Sold mediu furnizori / Cifra de afaceri x 365 =93 zile 

 

e) viteza de rotaţie a activelor imobilizate: 

Cifra de afaceri / Active imobilizate = 1,08  

 

f) viteza de rotaţie a activelor totale: 

Cifra de afaceri / Total active = 0,81 

 

 

 

  Nota 10 

Alte informaţii 

 

a) SC FAIMAR SA are sediul în Baia Mare, Str. Oborlui nr.1. 

Societatea are ca obiect principal de activitate fabricarea de articole de ceramică de menaj 

(cod CAEN 2341) şi fabricarea articolelor de sticlărie menaj (cod CAEN 2313). Aceste două 

profile de bază se realizează în două secţii de producţie astfel: 

- producţia de ceramică în cadrul secţiei de Faianţă cu sediul la Baia Mare,  

Str. Oborului nr.1 

- producţia de Sticlărie în cadrul secţiei de Sticlărie cu sediul în comuna Fărcaşa, jud. 

Maramureş, în prezent activitatea de producţie este oprită la această secţie. 

b) Societatea SC FAIMAR SA nu are în subordine sucursale sau alte entităţi. 

Situaţiile financiare sunt întocmite la sediul social al societăţii. 

Situaţiile financiare anuale au fost întocmite în conformitate cu Legea contabilităţii  

nr.82/1991, republicată, şi cu prevederile cuprinse în 1802/2014 cu completările şi 

modificările ulterioare. 

c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea în monedă naţională a elementelor de 

activ şi pasiv sunt cursurile valutare ale BNR la data de 31.12.2018 

d) SC Faimar SA a închis exerciţiul financiar 2018 cu pierdere în sumă de 1.374.107 lei, 

din care 1.117.740 lei pierdere din exploatare și 256.367 lei pierderi financiare. 

e) Cifra de afaceri realizată în exerciţiul financiar 2018 este de  13.342.430 din care: 

            -    din livrări la Export 12.609.375 lei; 

- din livrări pe piaţa internă 733.055 lei; 

Cifra de afaceri pe cele două secţii se prezintă astfel: 

- la Faianţă 13.342.430 lei; 

- la Sticlărie         -  

Cifra de afaceri realizată din export are următoarea repartizare geografică: 

-   94.30  % ţările UE; 

-   5.70 % alte ţări. 



 

f) Contracte de leasing pe rol – nu este cazul 

 

h)  Angajamentele existente sub forma garanţiilor sunt: 

- Contracte de garanţii, ipotecă asupra  imobilelor din patrimoniul societăţii situate la secţia 

sticlărie Fărcaşa şi punctul de agrement Nistru  în favoarea BCR pentru garantarea liniei 

de credit de 138.905,52 EUR. 

- Contractul de gaj fără deposedare asupra instalaţiilor tehnologice şi stocurilor pentru 

garantarea liniilor de credit de 138.905,52 EUR. 

- Contractul de garanţie asupra soldului creditor ale conturilor curente 

- Contractul de gaj fără deposedare asupra utilajelor (cuptor ardere Bricesco) constituit în 

favoarea CEC Bank  pentru garantarea liniei de credit de 1.800.000 lei și eșalonare datorii 

buget. 

- Contracte de garanție reală imobiliară (ipotecă) de grad I, II, III asupra halei de producție 

situată pe str. Oborului nr. 1, Baia Mare pentru garantarea: 

 Linie de credit CEC Bank 

 Ipotecă angajată bunuri imobile S.C. Faimar pentru garantarea creditului 

pentru investiții 

      Alte angajamente sunt de 12.588 lei reprezentând bilete la ordin emise pentru 

furnizori și decontate în anul 2018. 

Angajamente primite în valoare de 700 lei reprezentând bilete la ordin şi cecuri de la 

clienți. 

În exercițiul financiar 2018 am efectuat compensări între creanțe și datorii în sumă 

totală de 47.280 lei cu parteneri interni și 49.044 lei cu parteneri externi. 

 

 

 

          Director                                                    Sef comp.fin-contabil 

Barbos Vlad Dumitru                                       ec. Muresan Rodica 
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BIT,ANT
la data de 31 .12.2018

Cod 10 - lei-

Denumirea elementului

Nr,rd.
OMFP

nr,1Ol
03.0't.19

Nr.
rd.

Sold la:

01.01.2018 31t.12.2018

A B 1 2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I, IMOBILIZARI NECORPORALE

1 .Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) 01 01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) 02 02

;l

3. Concesiuni, brevete, licente, mdrci comerciale, drepturi gi active similare
alte imobilizdri necorporale (ct. 205 + 2OB - 2805 - 28OB - 2905 - 29OB)

03 03 775 527

4. Fond comercial (c1.2071-2807) o4 04

(ct
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor rninerale

206-2806-2906\ 05 05

6. Avansuri (ct.4094) 06 06

TOTAL (rd.01 la 06) 07 07 775 52)
II. IMOBILIZARI CORPORALE

1. Terenuri gi constructii (ct. 21 1 + 212 - 2811 - 2812 - 291 I - 29j2) 08 08 10.645.012 10.346.78(

2. lnstalalii tehn ice gi ma5ini (ct. 21 3 + 223 - 28i3 - 2913) 09 09 1.835.829 1.436.378

3. Alte instala!ii, utilaje gi mobilier (ct.214 + 224 - 28't4 -'2914) t0 l0 704 651

4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 281 5 - 2915) 11 11

5. lmobilizari corporale in curs de executie (ct.231-2931) 12 12 301.561 521.942

6.lnvestitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935) 13 13

T.Active corporale de explorare
kt. 21 6-281 6-291 6\

si evaluare a resurselor nrinerale
14 14

B.Active b iol o g i ce p rod u ctive (ct.21 7 +227 -281 7 -29 1 7) 15 r5

9. Avansuri (ct.4093) 16 16

TOTAL (rd.08 la 16) 17 17 12.783.10( 12.305.751

III. IMOBILIZARI FINANCIARE

1. Acliuni detinute la filiale (ct.261 - 2961) 18 18

2. imprumuturi acordate entitSlilor din grup (ct.2671 + 2672- 2964) 19 t9

3. Actiunile detinute la entitatile asociate si

omun (ct. 262+263 - 2962)
la entitatile controlate in

20 20

4. imprumuturi acordate entitSlilor asociater si entitatilor controlate in
comun (c1.2673 + 2674 - 2965) 21 21

5, Alte titluri imobilizate (ct. 265 +266 - 2963) 22 22 6.824 6.824

6. Alte imprumuturi
cr.26'75x +2676x +2677 +2678x +2679x -2966x - 2968x)

23 23

TOTAL (rd. 18 la 23) 1Az+ 24 6.824 6.824

ACTf VE f MOBILIZATE - TOTAL (rd,O7 + ,t7 + 241 25 25 't2,790.705 12.313.102

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI
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1, Materii prime 5i materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +32,| +
322+- 323 +328+351 +358 +381 +/-388-39'l -392-3951_3958_398) 26 26 492.988 370.644

2. Produclia in curs de executie (ct.33l +332+341 +/- 34g* - 393 - 3941
3es2)

11 27 676.395 545.679

3, Produse finite 5i mirfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 +
361 + 326+/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 _ 3953 _ 3954_ 3955 _

3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)
28 28 1.173.122 'l.026.375

4. Avansuri (ct.4091) z> 29

TOTAL (rd"26la29l 30 30 2342.50: 1.942,698

ll. CREANTE (sumele care urmeazi si fie incasate dupi o perioadd mai mare
le un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element,)

1 . CreanJe comerciale t) (ct.2675x + 2676 x+ 2678+ + 2679+ -'2966x - 2g6gx +
4092 + 411 + 413 + 418 - 491) 31 31 1.303.687 1.354,548

2. Sume de incasat de la entitStile afiliate (ct. 451** - 495*) 32 32

3, Sume de incasat de la entitSjile asociate si entitatile controlate in comun
(ct, 453** - 495*) _tJ 55

4, Alte creanle (ct.425+4282+431xx+436,4 + 437xx+ 4392+ 441xx+4424+ din
ct,4428xx 1- 444xx +445 +446x x +447 x x + 4482+4592+4662+ 46i + 47 3xx - 496 +
s187)

34 34 294.O72 568.178

5, Capital subscris gi nevdrsat (ct, 456 - 495x) 35 35

(r. creanle reprezerrtind dividende repartizate in cursul exerci{iului financrar
(ct 463) 36

35a
(301)

TOTAL (rd.31 la 35 +35a) 3/ 36 1.597.759 1.922.726

lll. INVESTtTil PE TERMEN SCURT

1. Actiuni detinute la entitdtile afiliate (ct, 501 - 591) 38 37

2. Alte investitii pe termen scurt
(ct. -505 + 506 + 507.+ din ct.508 - 595 - 596 - 59t| + 5il 3 + 5114)

39 38

TOTAL (rd.37 + 38) 40 39

lv. CASA $t coNTURt LA BANCI
(din ct. 508+ct. 51 12 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542:]

41 40 205.730 309.711

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40) .+2 41 4.145.994 4.17 5.135

c. cHELTUtELt iN AVANS (ct.471) (rd.43+4a) 43 42 30.374 308.02[

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un arr (din ct.471{.) 44 43 30,374 308.02[

Sume de reluat intr-.o perioada mai mare de un an (din ct. 471*) 45 44

D. DATORII: sUMELE CARE TREBUIE PLATITE IruTR-O PERIOADA DE PANA
LAlAN

l.lmprumuturi din emisiunea de obligaliuni, prezent6ndu-se separat
imprumuturile din enrisiunea de obligaliuni convertibile (ct. 16 | + l6g1 - 169)

46 45

2. Sume datorate institu{iilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 +
627 + 1682 + 5191 +. 51 92 + 51 98) 47 46 2.587.049 2.447.841

3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419) 48 47 92.064 73.316

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 4Og) 49 48 3.989.263 4.331.969

5. Efecte de comer{ de plitit (ct. 403 + 405) 50 49

6. Sume datorate entiti{ilor din grup (ct. ,|661 
+ j685 + 269t1 +451***) 51 50 85.000 85.00(

7. sume datorate entitdlilor asociate si entitatilor controlatc' in comun (ct.
663 + 1 686+2692+2693 + 45 3x**) 52 51
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8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale 5i datoriile privind a:;ic;uririle sociale
(ct, 1 623 + 1 626 + 1 67 + 1 687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 +
431 *xx + 436J+*x+ 437xxx + 4381 + 441xxx + 4423 .t442gxxx + 444*xx + 446*xx +
447xxx + 4481 + 455 + 456xxx + 457 +4581 + 462 + 4661+ 473xxx + 5og + 51 g6
r. 5'l 93 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

53 52 1.554.413 2.696.208

TOTAL (rd.45 la 52) 54 53 8307.789 9.634.334
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORIICURENTE I\IETE 

_
(rd. 41 +43-53 -7 O-7 t-7 6l 55 54 -4.186.269 -5,167.894

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORil CURENTE (rd.25+44+54) 56 55 8.604.436 7.14520t
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE iruTN-O PERIOADA
MAI MARE DE 1 AN

1. imprumuturi din emisiunea de obligaliuni, prezentAndu-se separat
imprumuturile din emisiunea de obligaliuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

57 56

2. 5ume datorate institutiilor de credit (ct. j62j + 1622 + 1624 + .t625 
+

1627 + 1682 + 5191 + 51 92 + 5198) 58 57 451.686 369.69C

3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419) 59 58

4. Datorii comerciale - furnizori (ct, 40,| + 404 + 4Og) OU 59

5, Efecte de comert de plStit (ct,403 + 405) 61 60

6. Sume datorate entitdtilor din grup (ct. 1 661 + 1 685 -r 2.691r +451 x**) 62 61

(et
7, Sume datorate entitS|ilor asociate si entitiililor controlate in comun
1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***) 63 62

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale gi datoriile privind asiguririle sociale
(ct. 1 623 + 1 626 + 1 67 + 1 687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 t- 427 .+ 4281 +
431 x** + 436**-K +437xxx + 43g1 -F 44ixxx + 4423 + 442gxxx + 444xxx + 446x*x +
447xxx + 4481 +455 + 456*x* + 4581+462+4661 + 473xx+ + 509 + 5l g6 + 51 93
+-5194 + 5195 + 519(i + 5197\

64 63

TOTAL (rd.56la 63) 65 64 451.686 369.690

H. PROVIZIOANE

1. Pr pc'ntru beneficiile angajatilor (ct. 1515+ j 517) 66 65

2. Provizioane pentru impozite (ct, 15-l6) 67 66

3. Alte provizioane (ct. 1511 .+ 1512+ t5t3 + 1514+ 1518) 68 67

roTAL (rd,65 la 67) ov 68

. vENtTURt iru nVnrus

l. sLrbventii pentru investitii (ct. 475)(rd,7Ot-71l, 70 69 4.98= 1.858

Sume de reluat intro perioada de pana la un an (ct.475*) tl 70

Sume de rerluat intr-o perioada mai mare de un an (ct.475x) 7'l 4.983 1.858

2. Venituri inregistrate in avans (ct.472) (rd.V3 + 741 73 72 s4.84t 16.71

5ume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct.472*) 74 73 54.848 16.71!;
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (c1,472*) 75 74

3 venituri in avans aferente activelor primite: prin transfer cJe la clien{i
(cL 478)(rd.76+771 76 75

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un ar(a.ZZg-) 77 76

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (r_f +Zgl 78 77

Fond comercial negativ (ct.2075) 78

roTAL (rd. 69 + 72 + 75 + ZBI 80 79 5 9.831 18.57:
, cAP|TAL SI REZERVE

I. CAPITAL

l. Capital subscris vdrsat (ct. 1012) 81 80 4.186.807 4,186.8Qi
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2. Capital subscris nevarsat (ct. 1 0l I ) 82 81

3. Patrimoniul rergiei (ct, 1015) 83 82

4. Patrimoniul irrstitutelor nalionale de cercetare-dezvoltare (ct. 101g) 84 83

.5,Alte elemente de capitaluri proprii (l031) 85 84

TOTAL (rd.80la 84) 86 85 4.186.807 4.186.801

ll. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 87 86

lll. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 88 87 1.248.88! 1.248.885

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061) 89 88 386.49C 386.490
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1 06.3) 90 89

3. Alte rezerve (ct. 1068) 91 90 457.039 457.039

TOTAL (rd.88la 90) 92 91 843.529 843.529

Actiuni proprii (ct. 109) 93 92

CAgtiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. .|41)
94 93

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 95 94

V. PROFITUL 5AU PIERDEREA REPORTAT(A) SOLDC (ct.117) 96 95 2.339.476 1.868.54C

SOLDD(ct,117) 97 96 0 c

vt. pRoFtTUL sAU ptERDEREA EXERCIT|ULUt FtNANC|AR

SOLD C (ct, 121) 98 97 U 0

SOLD D (ct. 121) 99 98 470.934 1.374,107

Repartizarea profitului (ct. 129) 100 99

LAI'I I ALUKI I'KUPTIII - I OtAL
+97-98-99)

. 8s +86+87+ 91 -92+93-9 4+95-96
101 100 8.147.767 6,773.66C

Patrimoniul public (ct, 1016) 102 101

Patrimoniul privat (ct, 1017)2\ 103 102

cAPf TALU Rf - TOTAL (rd.1 00+ 1 0 1 + 1 02) (rd.:25+4 1 +42_53-64_68-7 g 104 103 8,'t47.767 6.773.661.

Suma de control F10 ; 203108873 / 77 1328768

*) Conturi de repartizat dupi natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
on*) Solduri creditoare ale conturilor resoectlve.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

F;-r"tr,^rrr---]
Semnitura

Formular
V'ALIDAT

1) sunrele inscrise la acest 16nd 5i preluate din contul 2675la2679 reprezint; cfeanlele irferente
contractelor de leasing financiar 5i altor contracte asimilate, precum ti alte crean[e imobilizate, scadente
inttro perioad; mai mici de '12 luni.
2) Se le sunt incidentr i ministrului finanlelor
publi etn(.668/2}141 iz;rilor privind intocmirea
ii act nurilor imobile p atului ti a drepturilof
reale complet;rile ult

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SAN RODICA VOICHITA

Calitatea

12--CONTABIL -5EF

Semnitura

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

la data de 31 .12.2018

Cod 20 -lei-

Denumirea indicatorilor Nr.
rd.

Exercifiul financiar

2017 201 8

A B 1 2

1. Cifra de afaceri netd (rd. 02+03-04+05+06) 01 18,009.269 13.342.430

P rod u clia vA n d uti (c1,7 Oi +7 O2+7 O3+7 O4+7 05+706+708) 02 17.999.088 13.327.605

Venituri din v6nzarea mirfurilor kt.707\ 03 10.'181 14.825

Reduceri comerciale acordate (ct. 709) o4

Venituri din dobinzi inregistrate de entitatile radiate din Rer;istrulgeneral si care
nrai au in derulare contracte de leasing (ct.766* )

05

Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete ktJ411\ 06

2. Venituri aferente costului produc{iei in curs de execulie (ct.7 j1+7 j2)

Sold C 07 935,805 685.215

Sold D 08 L (l

3. Venituri din produclia de imobilizari necorporale si corporale (ct.72i+722) 09

4, Venituri din reevaluarea imobiliz5rilor corporale (ct. 755) 10

5. Venituri din productia de investilii imobiliare (ct.l25) t1

6. venituri din subvenlii de exploatare (ct. 7 412 + 7 41 3 + 7 41 4 + 7 41 5 + 7 41 6 +
7417 +7419\ 12

7, Alte venituri din exploatare (ct,751+758+781ji) l3 213.962 4.901

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7g15) t4

-din care, venituri din subvenlii pentru investi[ii (ct.75g4) 15 3.125 1.776

vENlruRt DtN ExpLoATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 1o + 1 1 + 12 + 13) 16 19.159.03€ 14.032.54(:

B. a) cheltuieli cu materiile prime 5i materialele consumabile (r:t.60,|+602) 17 4.272.789 2.653.037

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 18 935.863 734,395'

b) Alte cheltuieli externe (cu energie gi api)(ct.605) 19 2.915.207 2.333.644

c) Lhettuieti privind marfurile (ct.607) 20 1 1.534 13.1 1:i
Heduceri comerciale primite (ct, 609) 21

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) 22 9.055.47( 7.409.04:

a) Salarii gi indemnizalii (ct,64t +642+643+644) 23 7.365.245 7.213.06t

b) Cheltuieli cu asigurarile gi proteclia sociali ({:t.645+646) 24 1.690.231 195.981

1 0,a) Ajustdri de valoare privind imobilizirile cor;rorale gi necorporale (rd.26 - 27) 25 703.443 697.985

a.1) Cheltuieli (ct.681 1+6813+681 7) 26 703.443 697.98s

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

b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) 28
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b.1 ) Cheltuieli (ct.654+68t 4) 29

b.2) Ven ituri (ct.7 54+7 81 4\ 30

1 1. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38) 31 1.509,886 1,309.063

I 1 ,'l . Cheltuieli privind presta{iile externe
( ct. 6 1 1 + 6 1 2+ 61 3 + 61 4 + 61 5 + 62 j + 622+ 62.3 + 624+ 625 + €t26 + 627 + 628)

32 960.974 798.022

l.l .2. Cheltuielicu alte impozite, taxe gi virsiminte asimilate;
clreltuieli reprezentand transferuri gi contribulii datorate in baza unor acte
normative speciale(ct. 635 + 6586*)

33 341.124 425.825

1 1.3. Cheltuieli cu proteclia mediului inconjuriitor (ct. 652) 34 3.27C 2.493

1 1,4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizdrilor corporale (ct,655) 35

1 1.5. cheltuieli privind calamitSlile gi alte evenimente similare (ct, 6587) 36

1 1.6. Alte cheltuieli (ct,651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 65ti8) 37 204,518 82.723

Cheltuieli cu dobAnzile de refinanlare inregistrate de entitiilile radiate din Registru
general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct,666x) 38

Ajustdri privind provizioanele (rd. 40 - 41 ) 39 -21.866

- Cheltuieli (ct.6812) 40

- Venituri (ct.7812) 41 21.86(

CHELTU|ELI DE EXPLOATARE - TorAL (rd.17 la 20 - 2t +22 + 25 + 28 + 31 + 39) 42 19.382.332 15.150.28r:

PROFITUL 5AU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

Profit (rd. 16 - 42) 43 c (-

Pierdere (rd,42 - 16) 44 223,29e 1.117.74(.

12. Venituri din interese de participare (ct.76l 1 j-7612+7613) 45 161

- din care, veniturile oblinute de la entiti{ile afiliate 46

13. Venituri din dobdnzi (ct. 766x) AA 2

- din care, veniturile oblinute de la entitSlile afiliate 48

14. Venituri din subventii de exploatare pentru dlob6nda datorilti (ct. 74,|8) 49

1 5. A lte ve n itu ri f i n a n ci a re (c1,7 62+7 64+7 65 +7 (i7 +7 68+7 6j :i) 115.228 67.033

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

vENITURt FTNANCTARE - TOTAL (rd.45+47+49+sO) 52 1 15.23C 67.194

1 6, Ajusteri de valoare privind inrobilizirile finarrciare gi investitiile financiare
delinute ca active circulante (rd. 54 - 55) 53

- Cheltuieli (ct.686) 54

Venituri (ct.786) 55

17, Cheltuieli privind dobAnzile (ct.666x) 56 145.407 196,805;

- din care, cheltuielile in relalia cu entiti{ile afiliate 57

A lte ch eltu i el i f i n a n ci a re (ct.663 +664+665 + 667 + 668) 58 2l /.45 / 126.7s(

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58) 59 362,864 323.561

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):

Profit (rd. 52 - 59) 60 c c

- Pierdere (rd. 59 - 52) 6',! 247.634 256.367
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VENITURITOTALE (rd. t6 + 52) 62 19.274,266 14,099,740

CHELTUIELI TOTALE (rd.42 + 59) 63 19.745.196 15.473.847

18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):

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

- Pierdere (rd,63 - 62) 65 470.930 1.374,107

19. lmpozitul pe profit (ct,69t ) 66

20. lrnpozitul specific unor activitjti (ct, 695) D/

21. Alte impozite neprezentate la elementele dr: mai sus (ct.69g) 68

22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 6g) 69 0 0

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64) 70 470,930 1.374.107

Suma de control F20 : 26331_Z622JJl.l_328768

*) Conturi de repartizat dupi natura elementelor respective.
La 16ndul 23 - se cuprind 5i drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaliei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

IBARBOS 
VLAp pUM|TRU 

_j

Sem nitura

Formular
\/ALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RESAN RODICA VOICHITA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semndtura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:
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-lei-

I

Cod 30

Nr.rd,
OMFP
nr.1 0/
03.01.19

Nr,
rd. Nr.unitati Sume

B 1 2

Unita!i care au inregistrat profit 01 0l

LJnita{i care au inregistrat pierdere 02 02 1 1.374.107

[Jnitati care nu au inregistrat nici profit nici pierdere 03 03

ll Date privind platile restante Nr.
rd.

Total,
din care:

Pentru
activitatea

(urenta

Pentru
activitatea de

investitii
A B 1 =2+3 2 3

Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + '[ 8) 04 04 3.594.28t 3,312.159 282.129

Furnizori restan{i - total (rd.06 la 08) 05 05 2.140.169 1.858.04C 282.129
peste 30 de zile 06 06 202.273 117 .634 84.639

- peste 90 de zile 07 07 1.729.15e 1.588.092 141.064
- peste 1 an 08 08 208.74C 152.314 56.426

Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale -
total(rd.10la 14) 09 09 1.139.891 1.139.891

- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de
lngajatori, salariati si alte persoane asimilate 1l 10 786.1 18 786.1 18

- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de
s a n atate 1l 11 34s.102 345.102

- contributia pentru pensia suplimentari 1Z 12

contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaJ 13 l3
- alte datorii sociale 14 14 8.67'.| 8.67'l

uoilgaUt restante tata de bugetele tondurilor speciale si
alte fonduri 1) 15 2.278 2.278

Obligatii restante fata de alti creditori 16 to

lmpozite, contributii si taxe neplatite la termenr;l stabilit
la bugetul de stat, din care: 17 17 265.598 265,598

- contributia asiguratorie pentru mLtnca 1B
| /a

(-l0r )
44,373 44.37

lmpozite si taxe neplatite la termenul stabilit la buqetele
locale 19 18 +O.5)z 46.352

lll. Numar mediu de salariati Nr.
rd. 31,12.2017 31.12.2018

A B 1 2

Numar mediu de salariati 2C 19 287 21Q
Numarulefectiv de salariati existenti la sfarsitul trerioadeL

respectiv la data de 31 decembrie 21 20 258 180

lv. Redevente pletite in cursul perioadei de raportare,
subvenlii incasate ti creante restante

Nr.
rd. Sume (lei)

A B 1

t{eqevenle ptailre In cursut penoadei de raportal.e pentru burrurrile din domeniul
public, primite in concesiune, din care: 22 21

- redevente pentru bunurile din domeniul public pldtite la buqetul de stat 23 22

Redeventi minierd plStitd la bugetul de stat 24 23
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Redeventi petrolierd plStita la bugetul de stat 25t24
Chirii pldtite in cursul perioadei Oe raportarelrentru terenuri 1) 26 25

Venituri brute din servicii plStite ci 27 26

- impozitul datorat la bugetul de stat 28 27
Venituri brute din servicii plitite citre persoanc' nerezidentejin staftifiembre ale
Uniunii Eurooene, din care: 29 28

- impozitul datorat la bugetul de stat 30 29

Subven!ii incasate in cursul perioadei de raportare, din care: 31 30

- subven!ii incasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor 32 31

subventii aferente veniturilor, din care: 33 32

- subventii pentru stimularea ocupSrii forlei de munci *) 34 33

creante restante, care nu au fost incasate la termenele previizute in contractele
comerciale gilsau in actele normative in vigoare, din care: 35 34 604.068

- creante restante de la entititi din sectorul majoritarsau integral de stat 36 35

creante restante de la entitdti din sectorul privat 37 36 604.068

V. Tichete acordate salarialilor Nr,
rd. Sume (lei)

A B 1

Contravaloarea tichetelor acordate salariatilor 38 37

Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de benefici;rri, altii decat salariatii 39
l/a

(302)

Vl. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de
cercetare - dezvoltare **'!

Nr.
rd. 31.12.2017 31 .12.201 8

A B 1 2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare : 40 38

- dupa surse de finantare (rd, 40.+4.l) 41 39 0 0
- din fonduri oublice 42 40

- din fonduri private 43 4'l

- dupa natura cheltuielilor (rd.43+44) 44 A1
U 0

- cheltuieli curente 45 43

- cheltuieli de capital 46 44

Vll. Cheltuieli de inovare ***) Nr.
rd. 31.12.2017 31 .12.201 8

A B 1 2
Cheltuieli de inovare 47 45

Vlll" Alte informa[ii Nr.
rd. 31.12.2017 31.12.2018

A B 1 2
Avansuri acordate pentru imobilizdri necorporale
(ct.4094), din care: 48 46

- avansuri acordate entitd!ilor neafiliate nere;tidente
;rentru intobilizSri necorporale (din ct. 4094) 49

46a
(30r)

- avansuri acordate entitalilor afiliate nerezidente pentru
rnobilizlri necorporale (din ct. 4094) 50

46b
(-304)

Avansuri acordate pentru imobiliziri corporale
(ct, 4093), clin care: 5l 47

. avansuri acordate entitdlilor neafiliate nerezidernte pentrll
jrrrobilizdri corporale (din ct. 4093) 52

4/d
(3 0s)

- avansuri acordate entitdlilor afiliate nereziderrte pentru
irnobilizari corporale (dirr ct. 4093) 53

4/t)
(306)

lmobilizSri financiare, in sume brute (rd. 49+S4l 54 48 6.8.24 6.824
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Actiuni de{inute la entita}ile afiliate, interese de

participare, alte titluri imobilizate gi obligaliuni, in sume
brute (rd.50 + 51 + 52 + 53)

55 49 6.82t 6.824

- actiuni necotate emise de rezidenti 56 50

- parti sociale emise de rezidenti 57 51 6.1324 6.82.4

- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care: 58 52

-detineri decel putin I0% 59 5)a
(307)

obligatiuni emise de nerezidenti 60 53

Creante imobilizate, in sume brute (rd.55+56) 61 J4
- creanle imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror

decontare se face in functie de cursul unei valute
(din ct. 267)

62 55

creante imobilizate in valutd (din ct. 267) 63 56

Creante comerciale, avansuri pentru cumpdriri de bunuri de
natura stocurilor gi pentru prestdri de servicii acordate
furnizorilor 5i alte conturi asimilate, in sume brute
(ct.4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:

64 57 1.427.!;74 1.478,435

- creanle comerciale in relalia cu entitiJile neafiliate nerezidente,
avansuri pentru cumpariri de bunuri de natura stocurilor 5i pentru
prestdri de servicii acordate furnizorilor neafiliaJi nere:zidenfi 5i alte
conturi asimilate, in sume brute tn relatie cu neafiliatii nerezidenti
(din ct.4091 + din ct. 4092 + din ct.41 1 + din ct.413 + din ct.4l A)

65 58 1.231.629 1.273.459

- creanle comerciale irr relalia cu entit,itile afiliate nerelzidente,
ariansuri pentrut cumpiiriiri de bunuri de natura stocurilor;i pentru
prestir i de servicii acordate furnizorjlor afilia!i nereziden!i gi alte
conturi asimilate, in sume brrte in relalie cu afilia{ii nerezidengi (din
ct.409l + din ct,4092+ clin ct.41 1 + clin ct,413 + din ct.4l8)

66
58a

(308)

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

67 59 683,5;55 604.06t

Creante in legituri cu personalul gi conturi asimilate
(ct.425 + 4282) 6B 60

Creanle in legaturi cu bugetul asigurdrilor sociale 5i bugetul
statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 +
444 + 44s + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)

69 61 233.8i02 408.616

- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale
kt.431 +437 +4382\ 70 62 53.708

- creante fiscale in legatura cu bugetul statului
(ct.43 6+44 1 + 4424+ 4428+ 444+446) 71 63 155.t'Uz 354.908

- subventii de incasat(ct.445) 72 64

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) 73 65

- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) 74 oo

Creanlele entitSlii in relaliile cu entitilile afiliate
(ct. 451 ), din care: 75 67

- creanle cu entitdti afiliate nerezidente
(din ct. 45 1), din care: to 68

- creante comerciale cu entitili afiliate
nerezidente (din ct. 451) 69

Creante in legituri cu bugetul asigurarilor sociale gi bugetul
statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 4ii1+ din ct.
436 + din ct.437 + din ct. 4382+ din ct.441 + din ct.

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

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

t6 70
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Alte creante (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473
(rd,72la74l 79 71 90.114 467.582

- decontari privind interesele de participare,decontari cu
actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din
o perati u n i i n participatie (ct.453 +456+4582)

80 72

- alte creante in legatura cu persoanele fizice si
persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu
institutiile publice (institutiile statului)

(din ct. 461 + din cr.47 j + din ct.473+4662)

81 73 90.644 467.58

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie,
reprezent6nd avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii
gi nedecontate pAni la data de raportare (din ct.46.l )

82 74

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

- de la nerezidenti
B3

u
75

76

Valoarea im prumuturilor acordate operatorilor
economici ****) 85 77

Investilii pe termen scurt, in sume brute (ct. 50.l + 505 + 506
+ 507 + din ct.508), (rd.79 la 82) 86 78

- acliuni necotate emise de rezidenti 87 79

- parti sociale emise de rezidenti 88 80

actiuni emise de nerezidenti 89 81

- obligatiuni emise de nerezidenti 90 82

Alte valori de incasat (ct. 51 13 + 5l 14) 91 83
Casa in lei gi in valutd (rd.85+86 ) 92 84 '185 t.)o)

- in lei (ct.53'11) 93 85 99 1.479
- in valutd (ct. 5314) 94 86 8€

Conturi curente la binci in lei giin valutd (rd.S8+90) 95 6/ 51 ,1 8C 277.431
- in lei (ct. 5121), din care: 96 88 14.72C 45.143

- conturi curente in lei deschise la bdnci nerezidente 97 89

- in valutd (ct.5124), din care: 98 90 36.460 232.288
- conturi curente in valuta deschise la bdnci
nerezidente 99 91

Alte conturi curente la bdnci gi acreditive, (rd.93+94) 100 92 154,365 30.71s
- sume in curs de decontare, acreditive 5i alte valori de

incasat, in lei (ct. 5112 + din ct. 51 25 + 54't1\ 101 93 154.365 30.71!

- sume in curs de decontare gi acreditive in valutd (din
ct. 51 25 + 5414) 102 94

Datorii (rd. 96 + 99 + 1 02 + 1 03 + 1 06 + I OB + 1 1 O + 1 1 I +
116+119+122+128) 103 95 8.814,323 10,020.73!;

Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de
lit instiiLt!iiltinanciare pentrll care durata contracIului cle
credit este mai mare sau egald c(.t 'l an) (din ct. '|62),
(rd .97+98)

104 96 2.777.958 2.s84.20!;

- in lei 105 97 1.990.909 1,936.364
- in valutd '106 98 787,049 647.841

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + j624 +
1625 ) (rd.100+101) 107 260.777 233.327

- in lei 108 100 260.7 77 233.327
- in valuta 109 101

Credite de latrezoreria statuluiffi
1 626 + din ct. 1 682) 110 102
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Alte imprumuturi gi dob6nzile aferente (ct. .l66 

+ 16g5 +
1 686 + 1 687) (rd. 1 04+1 05) 111 103 85.000 85.000

- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face
in functie de cursul unei valute 112 104 85.000 85.000

- in valutd 113 105

Alte imprumuturi 5i datorii asimilate (ct" .|67), 
din care: 114 t06 50.00c 333.1 l7

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 115 107

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienli 5i alte
conturi asimilate, in sume brute (ct, 401 + 403 + 404 + 405 +
408 + 41 9), din care:

116 108 4.081,:t27 4.405.285

- datorii comerciale in relalia cu errtitalile neafiliate
nerezidente, avansuri primite de la clienli neafiliali
nerezidenli 5i alte conturi asimilate, in sume brulte in relatie
cu neafilialii nereztdenti (din ct.40l + din ct,403 + din ct.4O4
+ din ct.405 + din ct. 408 + din ct. 41 9)

117 109 323,023 442.014

. datorii comerciale in relaJia cu entitalile afiliate nerezidente,
avarrsuri primite de la clien!i afilia!i nerezidenti $i alte contUri
asimilate, in sume brute in relalie cr-r afiliatii nerezidenli (din
ct 401 r din ct.403 + din ct. 40/i + din ct. 405 i din ct.40B +
dirr ct,41 9)

118
1 09a

{309)

Datorii in legStura cu personalul pi conturi asimilate (ct.421 +.

423 + 424 + 426 + 427 + 428i\ 119 1l0 474.018 312.84

Datorii in legaturd cu bugetul asigu16rilor sociale 5i bugetul
statului (ct.431 +436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444
+ 446 + 447 + 4481) (rd.l 12 la 1 15)

120 111 812.2.80 1.705.501

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale
(ct,431+437+4381) 121 1'.t2 666.Ct79 1.329.418

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.436
+ 4 4 1 + 4423 + 4428 + 444+ 446) 122 r13 98.6153 234,934

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asirnilate
(ct.447) 123 1't4 55.2./ | 75.68Q

alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) 124 I ',15 12.27i 65.469

Datoriile entitdliiin rela!iile cu entitilile afiliate (r:t,45 j ), din
ca re: 125 116

datorii cu entitati afiliate nerezidente.z)
(ditr ct. 45 1), din care: 126 117

- ct-r scaclerrta initialS rnai nrare de un an 127 118

- datorii comerciale cu entititile afiliate nerezidente
incJiferent de scaclen!d (din ct.45l) 128

'l 18a
(31 0)

Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct,455), din care: 129 119

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice 130 120

- sume datorate actionarilor / asociatilor persjuridice 131 121

Alte datorii (ct.269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + a6(i. + 462J
472+ 473 + 478 + 509) (rd.l23 la127l 132 122 26't.41C 309.61r

-decontari privind interesele de participare ,

decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari
din operatii in participatie

(ct.45 3+456+ 457 +4581)

t5J 123

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice sl
persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu
institutiile publice (institutiile statului ) 3)

(din ct.462+4661 +d in ct.47 2+din ct.47 3l

134 124 261.410 309.618

subventii nereluate la venituri (din ct.4-/21 135 125

- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare
;i investitii pe termen scurt (ct.269+509) 136 126
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- venituri in avans aferente activelor primite prin

transfer de la clienli (ct.478)
137 127

Dobdnzi de pl;tit (ct. 5186), din care: 138 128 1 1.553 51 .843

citre nerezidenli r39 I 28a
(31 1)

Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii

-.conomici ****)
140 129

Capital subscris virsat (ct. 10.l2), din care: 141 130 4.186.801 4.186.801
- actiuni cotate 4) 142 131 4.186.801 4.186.807
- actiuni necotate 5) 143 132

- pd(i sociale 144 133

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct, 1012) 145 134

Brevete si licente (din ct,205) 146 135

lX. Informatii privind cheltuielile cu
colaboratorii

Nr.
rd. 31.12.2017 31 .12.2018

A B 1 2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct, 621) 't47 136 237.:;56 168.127

X. Informatii privind bunurile din domeniul
public al statului

Nr.
rd. 31.12.2017 31.12.2018

A B 1 2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in
administrare 148 137

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului;flate in
co nce5t u ne 149 138

Valoarea bunurilor din domeniul public al statuluiinchiriate 150 139

Xl. Informatii privind bunurile din proprietatea
privati a statului supuse inventarieriicf. OMFp
nr.66812014

Nr.
rd. 31.12.2017 31.12.2018

A B 1 2
y'aloarea contabild netd a bunurilor 6) 151 140

Xll. Capital social virsat Nr.
rd. 31.12.2017 31 .12.2018

Suma (lei) o/o 7) Suma (lei) o/o z)

A B Col.1 Col.2 Col.3 Col.4
Capitaf social vArsat (ct,1O12l zt,

(rd.142+ 145 + 149+ 150 + 151 + 152)
152 141 4.186.807 X X

- detinut de institutii publice, (rd. 143+144) 153 142

- delinut de institulii publice de subord. centrali 154 143

- de{inut de institulii publice de subord. locald 155 144
- detinut de societdtile cu capital de stat, din care: I f o 145

- cu capital integral de stat 157 146

- cu capital majoritar de stat 158 147

- cu capital minoritar de stat 159 148

- detinut de regii autonome 160 149

- delinut de societdti cu capital privat 161 150 2.023.109 48,:t2

- delinut de persoane fizice tot 'r51 2,163.698 5 1 ,(i8

- detinut de alte entiGti 163 152
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Nr.
rd. Sume

A B 2017 201 8
Xlll. Dividende/virsiminte cuvenite bugetului de stat
sau local, de repartizat din profitul exerci!iului financiar
de cdtre companiile nalionale, societilile nalionale,
societdtile 9i regiile autonome, din care:

164 153

- catre institu{ii publice centrale; 165 154

- catre institu{ii publice locale; '166 155

- catre alti aclionari la care statul/unit5!ile administrativ
teritoriale/institu{iile publice delin direct/indirect actiuni
sau participatii indiferent de ponderea acestora.

167 156

Nr.
rd. Sume

A B 20"t7 201 8
XlV. Dividende/virsiminte <uvenite bugetului de stat
sau local, virate in perioada de raportare din profitul
companiilor nationale, societililor nationale,
societitilor gi al regiilor autonome, din care:

168 't 57

- dividende/vdrsiminte din profitul exerciliului financiar al
anului precedent, din care virate: 69 158

- citre institu!ii publice centrale 170 159

catre institutii publice locale 171 '160

- cdtre alli aclionari la care statul/ unitSlile
adm in istrativ teritoriale /instituliile publice delin
direct/indirect actiuni sau participa!ii indiferent de
ponderea acestora.

172 161

- dividende/virsim inte din profitul exerciliilor financtare
anterioare anului precedent, din care virate: 173 162

- cetre institutii publice centrale 174 163

- c;tre institutii publice locale 175 164

- c;tre alti aclionari la care statul/ unitSlile
admin istrativ teritoriale /instituliile publice delin
direct/indirect actiuni sau participalii indiferent oe
ponderea acestora

176 165

XV. Repartiz*yi interirnare de divi
nr. 163/2018

Nr.
rd. Sume (lei)

A B 2017 201 I
- dividendele interimare repartizate 8) 177

1 65a
(3r 2)

XVl. Creante preluate prin cesionare de la persoane
juridice **t(**)

Nr.
rd. Sume (lei)

A B 2017 201 8
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridiie (la valoitrea
nominalS), din care: 178 166

creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 179 167

Crean{e preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de
achizi!ie), din care: 180 168

- creanle preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 1Bl 169

XVll. Venituri obtinute din activitili agrico;" xxxxx*) Nr.
rd. Sume (lei)

A B 2017 20r 8
Venituri obtinute din activit;li agricole 182 170



Suma de control F30 : 195851193J_2t1328768

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele
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INTOCMIT,

Numele si prenumele

SAN RODICA VOICHITA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

ARBOS VLAD DUMITRU

Semnatura

Semnatura

Formular
VALIDAT

rrod us agrrcol in sensul articotului 4 alineatul (1 ) | itera (d) dirr Regulamentu | (u E) nr. 1 307 /20;13.
Orice alte venituri sunt considerate venituri din activitdli neagricole.

*) subvenlii pentru stimularea ocupirii forlei de muncd (transferuri de la bugetul statului cStre angajator) - reprezint; sumele acordate angajatorilor pentru ptata
absolven{ilor instituliilor de inv;Iim6nt, stimularea gomerilor care se incadreazi in munci inainte de expirarea perioadei de 9omaj, stimularea angajatorilor care
incadreazd in muncd pe perioadd nedeterminatS Someriin v6rsta de peste 45 ani, someri intrelin;tori unici de familie sau 5omeri care in termen de 3 ani de la data
angajarii indeplinesc condiliile pentru a solicita pensia anticipatS parliali sau de acordare a pensiei pentru limita de v6rst5, ori pentru alte situalii prev;zute prin
legislalia in vigoare privind sistemul asigurdrilor pentru gomaj pi stimularea ocupirii fortei de muncd,**) 5e va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentali, cercetarea aplicativd, dezvoltarea
tehno|ogtcd5iinovarea,stabi|itepot|iVitpreVederi|orordonanteiGuvernu|uif'57/2oo2privindcercetarea$tiinIific;
5i completiri prin Legea nr.324/2oo3,cu modificSrile 5i completSrile ulterioare. Cheltuieliie se vor completa ionform iegula,tentutuide punerein aplicare (UE) nr.

12 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabrlire a normelor de punere in aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/cE a parlamentului European 5i a Consiliului privind
!ia 5i dezvoltarea statisticilor comunitare in domeniul Stiinlei gi altehnologiei, publicat in Jurnalul oficial al Uniunii Europene, setiaL,nr.2gg/27.10,20j2.***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere in aplicare (UE) N,gg'/z}j2al Comisiei din z6

octombrie 201 2 de stabilire a normelor de punere in aplicare a Deciziei nr. 1 .608/2ocBkE a parlamentului European gi a Con:;iliului privind produclia 5i dezvoltarea
ial al Uniunii Eu ropene, seria L, nr. 299 /2'1.'l 0.201 2,
pravegheate de Banca Nationald a RomAniei, respectiv Autoritatea de
i instituliile fdrd scop lucrativ in serviciul glospoddriilor populatiei.
eta atat valoarea nominald a acestora, cit gi costul lor de achizitie.
pct,26 lit. c) 5i d) din Legea N.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificdrile si

******) conform art l I d in Regulamentul Delegat (U E) nr. 639/2014 al Comisiei din 1 1 martie 201 4 de completa re a Regulanrentului (U E) nr. i3o7 12013 alPar|amentujuiEuropeansia|Consi|iu|uidestabi|ireaUnornormeprivindp|iti|edirecteacordatefermieri|oiprin

Fondul european de garantare agricolS (FEGA) 9i din Fondufeuropean agriccil ;:entru dezvoltare rura16 (FEADR), precum pi 
";.;;;;;;il;;i';-";;J;;,ru activitdli

agricole, cu excep-tia plililor directe nalionale complementare in temeiul articolelor l8 pi l9 din Regulamentul (UE) nr, lEolt:zOlZ.
Ventturile oblinute din prelucrarea produselor agricole in sensul articolului 4 a lineatu | (i ) litera (d) din Regulamentul (u E) nr.13o7 /2013 a le exploataliei su nt
:onsiderate venituri din activitSli agricole cu condilia ca produsele prelucrate sd rimAnd proprietatea fermierului gi ca o astfel de prelucrare sd aib; ca rezultat un alt

(2) insensulalineatului(1),'venituri'inseamndvenituriiebrule,inainteadeduceriicosturilortiimpoziteloraferente....'.

privali sau unor unitdli ale administraliei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apd in scop recreativ sau in alte scopuri (pescuit etc.),

maj mare de un an'ti 'datorii comerciale cu entitdlile afiliate nerezidente indiferent de scadenle (din ct.451)'.

inscrie subvenJiile aferente veniturilor existente in soldul contului 472.
4) Titluri de valoare care conferd drepturi de proprietate asupra societ5tilor, care sunt negociabile si tranzaclionate, potrivit tegii.
5) I itluri de valoare care confer5 drepturi de proprietate asupra societdfilor, care nu suntiranzactionate.
6) se va completa de cStle operatorii economici cdrora le sunt incidente prevederile ordinului ministruluifinanlelor publice 

'i 
al ministrului delegat pentru buget nr,

supuse inventarierii, cu modificdrile qi completirile ulterioare.
7) La secliunea 'Xll Capital
social virsat inscris la rd. I 52.
8) La acest r5nd se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr.163/2018 pentru modificarea ti completarea Legii contabilit;)lii1L..82/1gg1 ,modificarea 5rcompletarea Legii societSlilor nr.31/1990, precum 5i modificarea Legii nr.1/2005 privind organizaiea $i functionarei'.oopuru1i"i. Nu se raporteaz6 dividenoereprezentate la rd.164.

N r.de inregistrare in organismul profesional:
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SITUATIA ACTIVEI,OR IMOBILI ZATF'
la data de 31 .i2.2018

Cod 40 - lei-

imobilizari rd.
Valori brute

initial
Cresteri

(col,5=1+2-3)Total Din care:
dezmembrari

si casari

A B 1 2 3 4 5

.lmobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si
cheltu ieli de dezvoltare 01 154.387 X 154.387

Alte imobilizari o2 58.96[ X 58.96t
Avansuri acordate pentrL
imobilizari necoroorale 03 X

Active necorporale de explorare
si evaluare a resurselor minerale

04 X

TOTAL (rd.01 la 04) 05 213,355 X 213.355

ll.lmobilizari corporale

l-erenuri 06 2.s11.264 2.511.264

Constructii 07 9.417.804 9.417.804

Instalatii tehnice si masinr 08 9,928.867 9.928.861

Alte instalatii , utilaje si mobilier 09 s6,339 56.339

Investitii imobiliare '10

Active corporale de explorare si

evaluare a resurselor minerale
11

Active biologice productive 12

lmobilizari corporale in curs de
executie 13 301.561 220.381 521.942

lrrvestitii imobiliare in curs de
executie 14

Avansuri acordate pentru
imobilizari corporale

TOTAL (td. 06 la 15) 16 zz,z | ),65> 220.381 22.436.21C
lll.lmobilizari financiare t7 6,824 X 6.824
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL
(rd.05+16+17) 18 22.436.014 220.381 22.656.39!;
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SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI,OR IMOBILI ZATE

- lei-

Elemente de imobilizari Nr"
rd.

Sold initial Amortizare in cursul
anului

Amortizarel aferenta
imobilizarillor scoase

din evidenta

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

A B 6 7 8 9

.lmobilizari necorporale

.heltuieli de constituire si

heltuieli de dezvoltare 19 154.387 154.387

Alte imobilizari 20 58.193 248 s8.441
Active necorporale de explorare
si evaluare a resurselor minerale

21

TOTAL (rd.19+20+21) 22 212.58A 248 212.828
ll.lmobilizari corporale

Terenuri 23

Constructi i 24 1.284.05( 298.232 1.582,28t

Instalatii tehnice si masir' 25 8,093,03E 399.451 8.492.48t

Alte instalatii ,utilaje si mobilier 26 s5.63s \ s5.68r

Investitii imobiliare 27

Active corporale de explorare si
evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive z>

TOTAL (rd.23 la 29) 30 9.432.729 697.736 10.130.465

AMoRTIZARI - TOTAL (rd.22 +30) 5l 9.645.309 697.984 10,343.293



lei-

Elemente de imobilizari Nr.
rd. Sold initial Ajustari constituite

in cursul anului
Ajustari

reluate lla venituri
Sold final

(col. 13=10+1 1-12)

A B 10 11 't2 13

l"lmobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire sr

cheltu ieli de dezvoltare 32

Alte imobilizari 33

Active necorporale de explorare si
evaluare a resurselor minerale

34

IOTAL (rd.32la 34) 35

ll.lmobilizari corporale

ferenuri 50

Constructii 37

Instalatii tehnice si masinr 38

Alte instalatii, utilaje si mobilier 39

Investitii imobiliare 40

Active corporale de explorare si
evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive 42

lmobilizari corporale in curs de
executie 43

nvestitii imobiliare in curs de
-.xecutie

44

IOTAL (rd.36la 44) 45

lll.lmobilizari financiare 46

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE -

TOTAL (rd.35+45+46) 47

Suma de control F4O: 197984480 / 771328768

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

S VLAD DUMIIRU

Sem ndtura

Formular
VALIDAT
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INTOCMIT,

Numele si prenumele

RODICA VOICHITA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

5emndtura

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

N r,de inregistrare in organismul profesional:



Solduri/ Rulaje de preluat din balanta c<

Atentie I Selectati mai int6itipul entitatii (rnarisi mijlocii/ nrici/ nricro) |

Couturi entitati mijlociisi mari



1 

 

S.C. FAIMAR S.A. BAIA MARE (în insolvență) 
J24/35/1991;  CUI: RO2943069 
        

 

Declarație privind aplicarea principiilor de guvernanță corporativă 

 

Nr. 
Crt. 

Reguli de aplicare a principiilor 
guvernanței corporative 

Conformitate Daca NU – Explicații 

DA NU 

1. Entitatea reglementată a menționat în 
actul constitutiv, responsabilitățile de 
bază ale consiliului cu privire la 
implementarea și respectarea 
principiilor guvernanței corporative.  

 X Societatea se află în insolvență 

2. În politicile interne și/sau 
regulamentele interne sunt definite 
structurile de guvernanță corporativă, 
funcțiile, competențele și 
responsabilitățile consiliului și 
conducerii executive/ conducerii 
superioare.  

X   

3. Raportul anual al entității 
reglementate este însoțit de o notă 
explicativă în care sunt descrise 
evenimentele relevante în legătură cu 
aplicarea principiilor guvernanței 
corporative, înregistrate în cursul 
exercițiului financiar.  

X   

4. Entitatea reglementată a elaborat o 
strategie de comunicare cu părțile 
interesate pentru a asigura o 
informare adecvată.  

X   

5. Structura consiliului asigură, după 
caz, un echilibru între membrii 
executivi și neexecutivi astfel încât 
nicio persoană sau grup restrâns de 
persoane să nu influențeze procesul 
decizional.  

X   

6. Consiliul se întrunește cel puțin o dată 
la trei luni pentru monitorizarea 
desfășurării activității entității 
reglementate.  

X   

7. Consiliul sau conducerea 
executivă/conducerea superioară, 
după caz, examinează în mod regulat 
politicile privind raportarea financiară, 
controlul intern și sistemul de 

X   
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administrare/management a/al 
riscurilor adoptat de entitatea 
reglementată.  

8. În activitatea sa, consiliul are suportul 
unor comitete consultative care emit 
recomandări cu privire la diverse 
tematici ce fac obiectul procesului 
decizional .  

X   

9. Comitetele consultative înaintează 
consiliului materiale/rapoarte privind 
tematicile încredințate de acesta.  

X   

10. În procedurile/politicile/ reglementările 
interne ale entității reglementate sunt 
prevederi privind selectarea 
candidaturilor pentru persoanele din 
conducerea executivă/conducerea 
superioară, numirea persoanelor noi 
sau reînnoirea mandatului celor 
existente.  

X   

11. Entitatea reglementată se asigură că 
membrii conducerii 
executive/conducerii superioare 
beneficiază de pregătire profesională 
pentru ca aceștia să își îndeplinească 
atribuțiile eficient.  

X   

12. Funcțiile - cheie sunt stabilite astfel 
încât să fie adecvate structurii 
organizatorice a entității reglementate 
și în conformitate cu reglementările 
aplicabile acesteia.  

X   

13. Consiliul analizează în mod regulat 
eficiența sistemului de control intern al 
entității reglementate și modul de 
actualizare pentru a asigura o 
gestionare riguroasă a riscurilor la 
care este expusă entitatea 
reglementată.  

X   

14. Comitetul de audit face recomandări 
consiliului privind selectarea, numirea 
și înlocuirea auditorului financiar, 
precum și termenii și condițiile 
remunerării acestuia.  

 X Avem auditor – persoană fizică 
autorizată 

15. Consiliul analizează cel puțin o dată 
pe an şi se asigură că politicile de 
remunerare sunt consistente şi au un 
management al riscurilor eficient. 

X   

16. Politica de remunerare a entității 
reglementate este prevăzută în 
reglementările interne care vizează 

X   
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implementarea și respectarea 
principiilor guvernanței corporative. 

17. Consiliul a adoptat o procedură în 
scopul identificării și soluționării 
adecvate a situațiilor de conflict de 
interese.  

X   

18. Conducerea executivă/conducerea 
superioară, după caz, informează 
consiliul asupra conflictelor de 
interese în condițiile apariției acestora 
și nu participă la procesul decizional 
care are legătură cu starea de 
conflict, dacă aceste structuri sau 
persoane sunt implicate în starea de 
conflict respectivă.  

X   

19. Conducerea executivă/conducerea 
superioară, după caz, informează 
consiliul asupra conflictelor de 
interese în condițiile apariției acestora 
și nu participă la procesul decizional 
care are legătură cu starea de 
conflict, dacă aceste structuri sau 
persoane sunt implicate în starea de 
conflict respectivă.  

X   

20. Entitatea reglementată a elaborat 
proceduri privind identificarea, 
evaluarea și gestionarea riscurilor 
semnificative la care este sau poate fi 
expusă.  

X   

21. Entitatea reglementată deține planuri 
clare de acțiune pentru asigurarea 
continuității activității și pentru 
situațiile de urgență.  

X   

 

Director general 

Vlad BĂRBOS 

 



SC FAIN,{AR SA Baia Ma.re (in insolven{n)
Str, Oborulni, nr. 1, jud, Maramnreq

Nr. ORC: J2413 5 I 199 1. CUI'.RO 2943069

DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE DIN CADRUI,
E,MITENTULUI S.C. FAIMAR S.A. Baia Mare (in insolven(5)

Subsernnalii

Vlad Bdrbos, Director General,
C-l

Ec. Rodica-Voichifa MURE$AN, $ef Serviciu Financiar-Contabilitate

ne asumdm rdspunderea pentru intocmirea situaliei financiare aferentd anului
2018 gi confirrndrn cd dup[ cunostinJele noastre:

Raportarea contabild anuald a fost intocrnitd in conformitate cu
standardele contabile aplicab rIe prevdzute de OMF nr . 180212014 ,

Situalia financiard anuald oferd o imagine fidela, corectd Ei confbrrni cn
lealitatea activitalilor, obligafiilor, pozitriei financiare, contulni de profit qi

pierdere ale emitentului FAIMAR S.A. Baia Mare;
Emitentul FAIMAR S.A. Baia Mare isi desfbsoard activrtatea in condilii
de continuitate.
Situatiile financiare nu au fost auditate.

Sef Serviciu Finan r-Contabilitate

a)

b)

c)

d)

Ec. Rodica-Voiclu $AN


