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I. In prin]ele 6 luni din anul 2020 au tbst incheiate contfacte de flrnizare a produselof
penlfu industria metalLrrgica , pentfu domeniul de pfoducere a energiei electrice si
conrponenle pentlr utilaie terasiere. .ln totalLtl pfodLtctiei ponderea o reprezinta expofiul -
94.92y" (li1 tolalul pfo.lLrcliei I'abficate
l-a intern, datorita lipsei de investitii mafi in industria din Romania ploductia fepfezinta
5,08 % .

Tranzactiile cu pafilc afiliate ru lbst in principal cu Uzinsider S.A, acestea constand ln
exponuti pr'in conrisiorr . valoarea accstofa flind in prineie 6 luni in suma de 7.345 mii lei.
iaf celelalte tranzactii dintfe tll]llele afliate au constat in colaborari in slrma de 250 mii
lei. Acestc colabomfi au lbst determinatc de inexislenla altor firme din domcniul
productiei de Lrtilale grele pe domeniul nostrlr de activitate si care sa aiba capacittea de a
realiza anLrmite lucfafi speciale. Tranzactiile cu partile aUliate alr .rvut un impact pozitiv in
aceasta pefioada in cafe s-a manifestat cfiza sanitara si irrplicit criza econommica. Prin
aceasla colabofare pfin conh-actele in corrision cu Uzinsidef au fost incheiate tfanzacii c!r
clienti noi sau au continurt relatii correrciale cu ciienti mai vechi.
I)cntru acoperirea capacitatii de pfoductie. in af'afa felat;ei cu firmele atiliatc , au f'ost
incheiate contfacte ditecle cu pallenefii din U.E.- Irfanta. Olanda , ltalia , Cennania , ALtstria,
linre care realizeaza inveslitii impofiante cu impact major in economiile tarilor unde
srnl arrplasate.
In conditiile actlrale.penlru perioacla Ltrmaloare sunl inchciate conlracte carc asopcra osa.
u0% din capacitatea dc pfoduclie inclusiv pcntfu l nadecmbfie 2020.
Conducefca societaii acofda o alen!ie deoscbita pcntflr a se acopefii capacitatea de
pfoductie pcntfu anul 2020.
II. SITUA'TIA IICONOMICO -FINANCIARA
l.Rcalizaren prod[ctici marfa ]a 30.06.2020 cornparativ cu acciasi perioada din 2019
!r/m : mii lei / mii eufo

Denurnire

Softiment
llealiz. 30.06.2019 Realiz. i0.06.2020 % 20]0t2019

Val. I Cant



utilaie
Din cafe

expoft

To

To

1.410

1.386

21.36'l

4.505

20.817

813

792

t6.202

3.352

15.61 3

57.66 75,83
'l4,41

75.01

Buloaie Mii
0Lrc/to

3.3\53 392

82

2\1,1

50

6r\64 63,01

60.89

TOTAL To L462 2t .7 59

4.587

847 16.449

3.402

7s,60
'7 4.1'/

l-a dala de 30.06.2020 pfoduclia fizicala softimen!ul utilaje ,a
decat cea fealizata 1a 30.06.2019, iaf valoric produclir a tos!

o/o mai mica
24.)9 a \n

2019 a lbsl

cle 3.17 elro /kg .

ProdLrctivitalea muncii realizata in 2020 la productia de utilaje expfimata in to/olll

difcct productiv a tbst de 0.78( nredie lunara) iar in 2019 s-a fealizat 1,09 ' iaf valofic

prodlrctivitateN a fbsl de l5,52n1ii lei/salariat l'ata dc l6 .56 rrii lei cal s-a realizat in
2019.
l0 lLrna ma11ie pfoductia la softimentul Lltilaj terasier a fost de 55 to cu o valoare de 170

mii euro.in luna aprilie a fost de 4toechivalentul a l3,7rnii euro.in luna mai a lbst de

24,7 to cu o valoafe de 66,8 mii euro ier in lura iunie productia a fbst do 48,8 to cu o

valoar de 155 mii eu[o . fala de prodLtctia unei lttni nornlale de 80 ro cll o valoare de

2,10 250 nii eufo.
marfr fBt:r de la 30.06..2020

lbsr clr ,12,31

mAl mtca cLl

iei iaf in euro a lbs{ mai icd cu 25.59%
La 30.06.2020 pfetlrl nediu realizal la export a lbst de 4,07 eufo/kg iar in

2.Re,llizarile productiei BVC
U/M = MII LIIU MII EURO

Comparativ clr pfevedefile din BVC , prodLrctia lizica la utilaje a iost realizata in

procenl de 60,54% ial valofic in lei a fost realizam in procent de 72,58% In BVC a

lbst pfevazlrt un pfe! mediu la utilaje de 3,5OoLIfo / l(g iaf efectiv a fos! fealizat un pret

lnediLr de 4,07 eufo/kg la expoft ,la intern 5,93 eufo/l(g.
Ncrealizarea pr'oductiei rnarla atal t'ata dc anLrl precedenl cal si comparaliv cu pfevederile

din BVC se d0loreaza in prirnul rand opririi f'abricatiei la sorlimenlu ulilaj te|asief .ln
data de 16.03.2020 firma Wackcr Neusor a opfil l'atrricatia utilajelor deoafece a tosi
inslitlrita camn!ina in Austria. De asemeni in Romania a fost instituita slarea dc urgenta

pfin Decfelul 195/l 6.03.2020.
3.Realizriren pro(luctici |l1,lrfa pc luna iunic contptrrliv cu lcciasi perioada din 2019

Lr/n = mii lei ,/ nrii eur'o

Nr.

CI
l)enLrmire

Softiment

u/r11 B.V.C 10.06.2020 Realiz.30.06.2020 % 2020t B.v.c
Cant Val. C0nt Val. Cant Val.

tJtilajc
_l'o Li,ll 22.125

,+.700

811 | 6.242

i.i)l
60,54 ?2.58

2 BLrloaie \4 ii

DLIC^O

i\50 356
'75

2\34 247

50

67\68 69.39

6,67

TOl At. To 1.393 22.681

4.77 5

84'1 16.449

l.'102

60,8r 12.53

7 | .25

Nr.

Cft

Denunife
So|timent

u/nl Recliz. iunie 20 l9 Itcaliz. iLrnie 2020 ,,o t0r9/20ts
Cant Val. Cant Val. Cant Val.

Ll r iloje To 2t2 3.2t',7

700

I l3 2.,105

499

53,31 74,76

71,29

2 Butoaie Mii 0.43\7 5l 0.5\8 56 I l6\ t,1 r 09.8 I



DUC/tO l0 ll r r 0,00

TOTA I- 'lo 2t9 3.268

7t0
t2l 2.461

510

7 5,31

71,83

Bilant la 30.06.2020

Denumirea elemcntului

5. A\arsuri ti imobilizari necorpofale n crrs de 05

;execulie I I l

rroTal 
l',1.01 lu 0s; i 06 , 124-s26 140943

II. IMO BIL IZA R I CORPORALC
I _---_

il. Tercnuri 9i construclii 07 26234 964 . 26.123.843

'2. Insralalii tehnice qi mafini 08 12.684.414 12.247 554

3. Alte instAla!ii, u!ilaje gi mobilier

lrl. Avansuri 9i imobiliziri corporale'in

'TOTAL (rd.07 la l0)r I j4.u87.q58 j8.q51 ,,120

'iii. 
rruonrr,rz.qnr uNANcIARx i I I-

' r)I. AciiUridel'nute la enlttal.le rllllrate
- .. t-.--- 

-- 
----

'2. imprumuturi acordate entitalilor at'filiate I l3 I

3. Intefese de pa[icipare ]+

,l.impnrrr'rruliaiordalecllir;\i.orclecarccornpania li
este legatd in virtulea intereselor de pa$icipare I i

5. In\eslilii oc(rrule cl :,nooil'/irfi lr'

6 alrF i,hnfl, niflr | |

Ifl't^l rr.l ltlrl7r l8

TACTIVE IMOBII-IZATIi - TOTA!, ,19 39.812.484; 39.094.363
-__l

]8. ]ACTIVE CIIi.CULANTtr ]

I r. srocunr

A. tAcrrvE rMoBrLrzATE I I l
l

I. I\4 OBI LIZA RI NECORPORALE;r
,1. Cheltuieli de constituifea 0l

:3. Cor;esiuni, brevete, licenle, marci comerciale, I 0f , 124.526, 140 943

JreplLrfi $i .icti\e similafe )i alle irnobilizafi necorporale

4. [ond r onrncrc.al r)4



l. \4alefii nrime ! m,rleriale col )lllnabile 20
- 

+ rst.i6e:-- ase6.6oe

12. ProdLrclia in cLrrs de execulic 1l 2.024.116: 3.543.25116: 3.543.2592. Prodllclia in curs de execulig 21 2024 ilb: t>4)t)e

rl. iiiioise fiiiiir li marfuri .22 ' 81t1 ee5 10'32e 8e22
J. l'l0CU\e lllllle ll marlurl

:1. ari"r*ip"trtr" 
"".paraii 

a" s*uii l. 
,, 119.617: 23s.458

,tt oT,tL 1.,1. z0 t, z3 ) : 21 15061017 1505278

I|. cRri^NTli
rsLlncle care ufr tecza ci fie incasile drlpa o perloa(la

.rlai mare de un an trebuie pfezentate separat pentru I i

.fiecare element I l

^^^.^.^
1. Creanjc comefcrale 15 I s59 0q8. :1 225'858

2. Sune de incasat de la entitAlile alfiliate , 26 
ltl:rl

'ti
il

J. Sinre de i rcasat de la entila{ile de care compJnia este ' 27

legatd in vifutea intereselof de partrclpafe , l

, n',- -,..^-,1^ 28 .ll | .ll2 4a6.149

15. Capital subscris Si llevilsat : t"
a.^Tn r ,*,{ ,'< ro ,o, , tn . aon 410 J.0.12.607

III. INVI]STITII PE TERMI'N SCIJRT

l. Acliuni de{inulc la entitilile alfiliate

'3, Avanslrli incasatc in contul comenzilot'

' 4. I)atofii concfciale f'ufrlizofi

5. El'ecte de coire4 de Pldtit

I 
--le. 

Suni" aiio.or" 
"ntita!ilor 

affiliate

,7. Sume datofate en!itililof de care conrpania este

r in vifllrtea intercselof de participafe

r8, Alle datorii, inclusiv daiofiile llscale 5i

prezeulandLt-se separal impfuln!Lturile din enisiunea de

obligaliuni convertibile

2. Sunle d0tolate lrl5tlttlllllor oe cleolt : 38 "-t.8er 
106l

ll
l

,2. Alte invostilii pe tefmen scurt )2 
i

'r'^Tn | ,-,1 rl - Itt,\Jr \L(rtr.Jr J-l
,iv. c,qs,c. 5r coN.r-itRiia. nAncr '- --- r jt - 46snt0 | 28e.ot1

: .--
AcflvEClllcl LANTE-TOlAL i5 li 8lq5l7 22420002

,C.rcHELrUtBr-r iN av.cNS 36 70.343, 1 I 19.829
't-_'

,o. l,rrorur, suMEiE aARE TRnnUil Pililrll i t

,iNrn-o plntoaoA DE PAN,{ LA uN AN l

). impr'urnuturi oirr emisiuaca Je obli ':r( un j7

I 6.636.0794.780.32I 6.636.079

2.910.860

Ii



-1.-_, . ,.,
lll\'10 al\ld.lfarl e <OClaLC

I ;roiAt(,;. tt iu 4t) : qs- t-'- zrigj.ilt ::.:eo.s+s

I E..,rCirvE ciii&-ANffinEidbf,ioRli'='- I ;6-i 
=4oi.r+r 

r-z srajrq
cl t{ENTll \El [:
(rd. 35 + 36 - 45 - 62)

]F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURIINTE 41 36'4A4'643 36'280'I49

(rd. 19+46-61) , I'-c. 
oa,ronri, surrrirr,n ce,nn rninuE 

.. - --'' | ."-'-|
DATORII: SUMIILB CARII TREBUIE 

lpliTrrl iNTR-O I'ERI()ADA MAt \4AltE DE

UN AN

l. lrnprrmLrturi din etn.sir.rrrel de obligaliun . 48I l. lmprllmutuft oln emlslunea oe oollgallunr, 
I

. prezentdndu-se sgparat imprumuturile din errisiurnea j : 
I

de obligajiuni convertibile l

: ' i. s,u,'" Juto,ut; i;i-iiii;'' .i";iJi'-' le -- i oti euq l 0e8 72e

' 3, Avansltfi incasate t'n contlll comenzilor 50

4. Datorii comcrciale tunlizori 5l

< Frp.rp ,-l^ .nnred d. nlrrir 52

' 6, Sume datorate entitatilor alliliate 5l

7. SLrnre datorate entitdlilor dc cafe compania este 54

legalS ill ! irlutea inleresclof de paniciprre

I 8. Alte datorii. inclusiv datoriile fiscale $i datotiile I 55 I: d.,rrt" Juto.ii, in"irr;u auioiiir.r,.*t" 9iil"torlll" l5t i--- -*l
pfivind asigufirile sociale I :

TOTAL (rd. 48 la 55) 56 1 083 629 |.098 729

I 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale 9i datoriile 55 I i

pfivind asigufirile sociale I :

]H. I,ROVIZIOANI

l,|rcrizioane pcrrtru pen.ii ;i obligclii.irnilar 57

2. Prcvizioane pentN impozite 58

<7

. 3. n lle provizioarre 59

' To.ra.L (rd.5l tr 59) 60

r. vtNrrurii iN .rv,q.Ns i -

i t. s,iuu"nliip"ntru invesrilii 6t 2.076.4511 1.910.855

TOTAI- (rd.61 + 62) 2.076.451 1.910.855

t.capital i,ilicris ua..ut - 64 -'r.22063t1 
1.220 635

2. Capital subscfis ncv6fsa! 65

I P,,rfi'honi,rl reriei bo

6i

l

I
I

J. CAPITAL $I RNZERVB

I. CAPITAL

I



TOTAL (rd.64la 66) ^7 | t)n 6t | ))O 615

'at-.' i '
II. PRII\{E Dtr CAPTIAL

III, REZBRVE DIN R!]EVALUARE 25.244.1r8 :5.24. I l8

.^ .;, '- . .,; -t
71

IV. REZERVE

l Rezefve legale

2. Iiezerve stalutarg saLr conlractllal

5. Alte rezerve

V. PRO]TITUL SAIJ PII1RDEREA
REPORTAT(A) 76

ai1;rniproprii

TOTAL (rd. 70 la 73 - 74)

Rezerve din reevaluare

lvl. PROFITUL sAU PIERDERIA
.EXERCTTIULI]I FINANCIAR

l(enaf l rTaf elt l)ror rlurLrl

soLD c 75 180.1701 411.616

SOI-D D

i0.310

26.001

ioi,rl D--ltt -- 
I

RO 1s4.4\0

]CAPITALUIIIPROPRIt TOTAL

,Patrimoniul public

CAPITAt,UIII - 'TOTAL (rd. 8l + 82)

S,CONTUI- DE
lei-

PROFIT $I PItrRDER 1tt30.06.2020

Nr. rd.
financiar

I)enunrirca iIdicatorilor
I Exercifiul

. 30.06.20r9 30.06.2020

nl 22.308.30? t4.725.171L Cifra de alhceri nela (rd. 02 la 05)

Produclia vandLrti
:'-02 :- 

"- 
ii.:o:.ooi 14.',t25.17 |

Veni!uri din vanzafea mar hrfilor 03 5.306

Venituri din dobanzi r'nfegis!r'ate de enlitilile
al cdfor obiect principal de activitate il
conslituie leasingul

04

Venitlrfi din subvenlii de

cill ei de afaceri nete

2. Varialia slocurilof de

pfoduse llnite ti a

produciici in ours de

execulie

3.145.278

6



foduclia realizati de entilale pentru scopurile
. sale proprii $i capilalizata

4. Alte venituri din exploatare
.VINITURI 

DIN EXPLOATARE - TOTAL
:(rd.0l+06-07+08+09)
5. a) Cheltuieli cu urateriile prime;i matefialelc " I s.220.28s

consumabile

Alte cheltuieli materiale l, l----rorns' ll5.J 67

b) Alte cheltuieli externe (clr energie Si apd) 793.819 715.392

1 .280.907

c) Cheltlrieli pfivind mdrfurile 1.798

i e. cr,"itui"ri 
"u 

p"rronrrri
. (rd. l5 + 16), din ca.e:

a) Salarii 5i indemnizalii

t91.2t9

997.744991./U4

L5
:

l6

7.828.034

7.592.91)

1.

b) Cheltuielicu asiglrfifile $i

!) AjuslAri de valoere pfivind
cor'pomle $i necorpomle

0.d. l9 - 20)

pfoleclia socialS

irrrobiliraril"

t] 235.061

a.l) Chelruieli

18 
l

: 902.892

l

'" 'is -''. ----' 
soz.sqz

a.2) Verrituli 20:
,i:

l

b) Aiustiri de valoare privind acrivele

clfculanle
(td.22 - 23)

b.l) cheltuieli 22

l'.2) \ cniruri li
i. qtre 

"l'etri:i.fioi 
c^ptoaraii rict. zs t.,:ai )A 2 478.6i2 2 0g4.ij5

8.1. Chelhlieli privind presta{iile extenre 25 2.231.703 1.865.723

o..,-^,...:..,:^...^..^..t".8,2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe $i 16

vdrsaminte asimitate 
-- 221 346 221 891

8.3. Cheltuielicu despiglrbiri, donalii $i t, t, 
13.593 i 6../21

dclivele cedareactivele cedate ' I lr'rY-) atlt

Cheltuieli privind dobAnzile de rcfinanlari - "rS ..l----.'
inregistfate de enlilalile al c:irof obiect i

pfirlcipal de activitate il constituie leasinglrl

- Venituri 3l

t'7.787.257CHI]LTI]II]LI DIi NXPLOA'IAITI]. TOTAL 32



tro. rr ia rj*ldiu i t z.a i ze)

PROFITUL SAU PIIIRDEREA DIN i : l

EXPLOATAIIE I i,-.,.. 1 ,,-.,,.-...,- . :-i --...
-ProfitGd. 10-32) 3l 1.041.094 271.366

- P:ordere,rl \' - 0r i4
i 9. Venituli din iirterese de panicipare I 35 

l

- ai" 
""*, """iiii.ir" "uUn"t" 

a" iu *titaf ir" - i :o -i- -''-- - i 
"-

afiliato ]

10. Venituri din alte investilii 9i impmmuturi ca|e tac 37

pdle Jin acti\ ele imob:l:/c cpd|1e uI' acuvcrc rIllouL,'/r (

- din cale, venitulile obtinute de la entitdtile 38 
'afiliate 

i

ri. v"nir,,iiJin J"ra"'i---- ' iq 
- .-' 

i0 
-- 

| |

- din care. venitLrrile oblinule dc la entitdjilc 40

afiliate

I ,Alte venituri l'inanciare 41 182.150 68.638
ti

l
tl
]VENTIURI FINANCIARE. iOTAL :42 182,160 68.649

(rd. 35 + 37 + 39 + 4l)

12. Ajusr,fi dc valoJre prir ind imobiliz6rile fi'tun.iur" ,1j

I ,si investiliile delinute ca active circulant l

- Clreltuieli 44

I l"-.liit ,,
13. Chelnrieli privind dobdnzile 46 57.42'7 54.936

.CHITLTIJIELI FINANCIARtr - TOTAL 49

.(fd.43 + 46 + 48) l

307.494

- Pierdefe (fd. ,19 - 42) 238.845

4. PROFI'I'UL SAU PIERDERl]A CURENT{ 4):
-.,_.i : .: .

-pr^lrrrd to+4?-t?-ra\ ' i,r ", 821.482 32.521

- Piefdere (rd. 32 r- r.9 - l0 - 42) 53

I 5. Venituri cxtfaofdinare

I

- din c.rc. cl-elluielile in relatia cLr enlililile 4J

atlliate

Alte cheltuieli l]nanciale 48 346.345 252.558

116. Cheltuieli exrmordinafc I 55
L



ll7. PROFTTUL SAU PTERDEREA DrN - l

] .ACTIVITATEA IXTRAORDINARA: 
i

- e,"ni1ra s+ - s!; I :a

- Di^.,lprp,r,,l SS - S/ r 5/

:'' inoniful Sau pIERDERIA DRUr(.{):

," 821.482 32.521- PcofiL (rd. 58 - 5q)

- P.cldcle rrd. 5o - 58t 6 |- P.cldcle rrd. 5o - 58t 6 |

rs- r.poiit"r pe pront " 
_, l al:-__ 

2,1s,1 
r-_ 

1,szo
rl 9. A lte impozite neprezentate la elementele de mai 63

, 'SuS

20. PROt | |r L SAU PIERDEITLA NET(A)PlERDrl<LA NUr(4) l

FINANCIAR: lEXERCIJIULUI FINANCIAR: ] :

_ irol.r gd. o0 - o2 - o3 r 64 '721 .'lil 2b.001

- Picldere

6. Realizarca indicatorilor cconomico - financiari la 30.06.2020
U/M = mii lei /mii eulo

IVENrIURI TOTALE (rd. l0 + 42 + 54)

ICHELTTJTELI TOTALtr Gd. 32 + 49 + 55)

Comparativ cu plevederile din BVC , pfoductia tlzica la ulilaje a fost realizata in
pfocent de 60,54% iar valofic ii lei a lbst realizata in procentde 72.58%. In BVC a

fost prevazut un p|et mediu Ia utilajc clc 3.50eufo/kg iafelecLiv a fost realizat un prel
mediu de 4,07 euro/kg la export , la inlern 5,93 eufo/l(g.
Nerealizarea produotiei mafla atat f'ata de anul plecedent ca1 si compamtiv cu prevederile
din BVC se datorcaza in primul mnd opririi fabricatiei la sor.timentul utilaj terasier . ln

I

Nr.
Cft

Denumire indicatofi Realizat

30.06.20r9

BVC
30.06.2020

Realizat

30.06.2020

% Fata de

20t9 BVC

Cifia de alaceri 22.108

4.102

24.i24
5.121

| 4.725

3.053

66,0i
64,93

60,54

s9,62

2 l)rod. Vanduta 22.303

4.701

24.229

5.1 01

14.'t25

3.053

66,03 60,78

59,86

Venitufi totale 22.652

4.773

25.123

5.289

r8. t27
3.7 6l

80,03

78,80

12.16

71, ll
4 Chelt. Totale 2l .830

4.599

23.932

5.039

18.094

3.7 53

82,89

81,61

7 5,61
'7 4,48

5 Profit bfut 822

114

t. t9t
250

33

8.

4ll,) 2,7

3.2

6 Nr'. Mediu sal li5 i.t 5 273 8 t,50 8t,50
7 Productiv. Muncii 66,59

t 4,04

12,61

15,29

s3,94

I 1,19

81,0r

79,10 73.19

8 Rata profit 3,68 4,90 2,',|'/ 7 5,28 56,53



data de I6.03.2020 lilna WackeI Neuson a oprit labricatia utilajelor deoarece a fost

instituita cafantina in Austria. De asemeni in Ronrania a lost institlrita starea do ufgenta
prin Decretul I95/16.03.2020.'lot datofita cfizei sanitafc clientii gxteni nu au putut veni in Romania pentru a

rcceptiona pfodLrsele fabficatc , lhpt ce a deternlinal nerealizarea cifrej de alacefi si

ilnplicit cfesterea volumuLui stocurilor de produse llnite.
ln luna nrartie productia la sor1imentul utilaj terAsier a fost de 55tocLl o valoare de 170

mii euro.in lLrna aprilie a lost de 4toechivalentul a l3,7mii eufo.in lrina mai a fbst de

24.7 to cu o valoare de 66,8 mii eufo iaf in luna iltnie pfoductia a fost de 48,8 to cLl o

valoar de 155 mii eurc. fata de pfoductia unci lLLni nor'tnalc de 80 to cu o valolfe de

240 nii clrfo.
ln perioada aprilie - nai 2020 ari fost hecuti in somaj lehnic 157 respectiv 94 de salariali

din sectoafele afectatc . Totlrsi incepand cLr luna iunie au fost rechemati la scNici toi

salariatii clin somaj tehliic ,avand in vedefe ca tfebrLie sa accelefam ritmtll pfoducti

lllectele negativc ale rcestei sinratii au dcternrinat si diminuafea cil'rei clc afaceri si a

vcnitLrlilor. astfel ca in luna rnaftie cifi-a de alhcefi s-a realizal la nivclul de 372mi euro

in lunaapfilie a fbst de l99mii cufo.inluua rrai a lbsi dc 943mi euro iar in lLrna iunie

a fbst de 338 nri euro in conditiile in cafe volumtil choltlrielilor a tost relativ constant

comparativ cu celelalte luni.
Cifra de afaccri pe sem. I. pfevazlrta in BVC este de 24.324 nii lei iar cea realizala este

dc 1,1.725 nii lei.
7. An,rliza shcurilor
I.a dala cle i0.06.2020 stluctura slocurilof cfa: LI]l

i 1.12.20 r 9 30.06.2020
-matefii pfine si matefiale 4.199.169 4.396.668
- pfodrlctie netefminala 2.024.176 3.543.259
- p|odrrse finitc ( in pfet prod ) 10.319.561 12.194.442

TOTAL 16.562.906 20.131.329
Pana la 23.07.2020 ru fbst lhc!!Lfate pfodusc tinite in valoafe de 3.360 rrii lei(696 mii
elrro)din sloc si din productia cufenta, stoclrl famas avand Ltrnatoarea co,nponenta

I-EI
Aafding 1.613.104
cEA 140.284

IJZS I Andfitz 3.979.113
uzsT-''cMl 2.78t .222

sl\,1ENS 128.91 I

uzs Dl t- 278.450
Wacker Neuson 25.859
Solios 336.654
8. Analiza creantebr si datoliilol
'fotal crcantc

LDI
3.632.607

26.459.614

I)in care

-clienti 3.218.6911

-(|cd rlcc.r per\ond'Lr si ai.de boala dere(Up.de laC^q 207.218
- l VA dc fambLrmat 159.962

- IVA nccligibil 19.568

nlte creanle 7. r68

irrpozit pfolil
Total datorii

6_915.462

io



fulnizori de irrobilizari t77.)39

datorii cu pelsonalulsi csig. soc 2.095.781

irrpozit salarii 213.7 37

fd.Spec. 85.547

Diviclende 24.930

cfedite lermen lLrng ).09s./29
cfedrt termen scuft u.7 7t3.405

clicnti crcdito|i 6.6t6.079

TVA de plata 334.197

contr' butie asigumtorie pt. Munca 83.642

dalol calre actronafr 65.906

Impoil pc l)fotlt 6.5 20

Datoriile socielatii la bugeLe la dala cle 25.07.2020 sunt:
LEI

- Impozit pe salarii - 243.'737
- Asiglrfari sociale 1.765.882
- Fondufi spccialc 85.547
- Inpozit pe prolit 6.524
- TVA de plata 334.797

TOTAL DE PLATA 2.436.483
- TVA de rambursat 159.962
Plati cf'ectuatc )a 22.07.202u alerente salariilor lunii iunie 568.251

REST DII PLATA t.A 25.07.202 scadenle la 25.10.2020 1.108.270
IV. Anrliza Activilatii
lV.1 ln prinrele 6 luni din anLrl 2020 portotbliul dc comcnzi a lbst inslrtlcient. motiv

pentr! cafe nu a lbst acopefila inlfeaga capacilate de productie pentfu perioada maflie -
iunie 2020. datorita staSanrii activhatilor la principalii clicn!i , activitale influentata de
pandenria COVID -l9asa um anr stiplrlat in cap. l.
lJenh-u urnratoarele 6 luni se prevede continuafea activilatii socictatii . pana in prezent

avand corncnzi si cor'ltfacte care acopera 80 9o clin capacilalea de pfoduclie inclusiv luna
clccembfie 2020.
In acelasi tirnp afirmarn ca si in perioada uflnatoarc activitalca socictatii se va desfasura

i11 coidilii de profitabilirate,
Accasta este situatia in etapa actlrala cale se bazeaza pe datele de care dispunem in
prczent asupfa evolLrliei cfizei saiitare si care dete|rnina activitatea ccononriei nationale si
cufoPenc.
lV.2 In pfimul semcstru din 2020 cllelluielilc de capitrl sunt mai
precedcnt si nu al-ecteaza lichidit.tile socictatii .

CheltLriclilc de capital pfevazute in BVC si aplobate de ACOA sunt
lI CLtrO,

IV.3 Panr irr pfczcrlr r1u se pot identifica alti f'ectori ( in afam de cfiza sanitara) care sa

influcnteze in mod senrnifioativ ncgaliv activilatea socielatij. claI intr-o econonrie lara
pfcdictibililate nrrcar pe tcfrncn nediu pot apa|c evenirnentc ncdoritc mai alcs in aceasla
perioda dc cfiza.
V.l I)ana in prezent n! au lbst identificati t'actofi cafe sa afecleze semnifiicativ capacitatca
linanciafa a societatii iaf drepturile detinatofilof de valori rrobiliare nu au lbst afectate,

1n pefiotrde lapoftata nu au avul loc moditica|i privind dfeptufile detinatorilor dc valofi
.r o il': r'c ,i nLr x rb., aiccrJr .. lriulul 'oc eti1t .

SitLratiile linanciarc ale S.C. 24 Ianuarie S.A la 30.06.2020 n!r se sLrpuI auditefii.
V.2. INDICAl'ORJ ECONOMICO- ITINANCIARI

rnici dccal ln anLrl

la nivelul de 358

tl



Denumirea

indicatorului
MOD DE CALCUL RtrZUI],TAT

l lndicatorul lichiditatii
curenrte

Active curente/datorii
curente

0,884

2 Indicatorul gradului de

indatorare
Cap. Imprumutat/cap.
propriu

0,294

3 Viteza de rotatie a

clientilor
Sold mediu clienti/CA

4.Rata profitului la C.A. Profit X 100/ C,A 0,18

DIRECTOR G
INC. ]LIE IO

DIRECTOR ECONQMIC
EC. ALrONta CrCA

tvt-
&fr

l2



  Entitatea 24 IANUARIE

Tip situaţie financiară : BS

Localitate  
Ploiesti

Bloc  Ap.              Telefon

0244526350

Scara  Nr.  
18

Strada  
General Ion Dragalina

Judeţ 

Prahova

Sector  

  Număr din registrul comerţului J29/1043/1991   Cod unic de inregistrare 1 3 4 3 4 9 0

2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie

2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie

A
dr

es
a

 Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti

 SucursalaBifati numai 
dacă  

este cazul :
 Anul 2020

Semnătura electronica

Raportare contabilă la data de 30.06.2020 întocmită de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind 
situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu 
modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.206/ 2020 şi care în exerciţiul financiar precedent 
au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei. 
F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII 
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE 
F30 - DATE INFORMATIVE

  Nr.de inregistrare in organismul profesional

9879

  Numele si prenumele

ALIONTE GICA

  Numele si prenumele

SAVU CONSTANTIN

  Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

INTOCMIT,ADMINISTRATOR,

  An   Semestru

  Entităţi mijlocii, mari si entităţi de 
interes public

  Entităţi mici

  Microentităţi

Raportari contabile semestriale

Atenţie !

?

  Capitaluri - total 33.270.565

  Profit/ pierdere 26.001

  Capital subscris 1.220.635

Indicatori :
Instrucţiuni

VALIDARE
DEBLOCARE

ANULARE
LISTARE

Corelatii

Import   'balanta.txt'

Import   fisier XML creat cu alte aplicaţii

2.Import   fisier XML - F20 la 30/06/2019

1.Import   fisier XML - F10 la 31/12/2019

  1. entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de 
anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilităţii nr. 82/1991

   Semnătura _______________________________________________________ 
   Semnătura _____________________________________________________

Formular VALIDAT

34--Societati pe actiuni

?

Forma de proprietate

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

  Entităţi de 
interes 
public

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

 GIE - grupuri de interes economic

 Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris
Suma de control 1.220.635

Atenţie !Versiuni

03.08.2020S1027_A1.0.0



SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII

la data de  30.06.2020Cod 10 - lei -
Denumirea elementului Nr.  Sold la:

F10 - pag. 1

(formulele de calcul  se refera la  Nr.rd. din col.B)

Nr.rd.
OMFP 
nr.2206
/ 2020 

rd.
01.01.2020 30.06.2020

A B 1 2

A.  ACTIVE IMOBILIZATE

 I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 
     +208-280-290 - 4904)                

01 01 124.526 140.943

 II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224
+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)

02 02 39.687.958 38.953.420

 III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )     03 03

       ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) 04 04 39.812.484 39.094.363

B. ACTIVE CIRCULANTE 
 I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332
+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378
+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)

05 05 15.061.017 18.505.278

 II.CREANŢE  
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382
+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**
+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)

06 06a 
(301) 2.290.430 3.632.607

 2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului  
financiar (ct. 463)

07 06b 
(302)

TOTAL (rd. 06a+06b) 08 06 2.290.430 3.632.607

III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT 
(ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598) 

09 07

 IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)     10 08 468.070 289.017

      ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) 11 09 17.819.517 22.426.902

  C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)   12 10 70.343 119.829

    Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*) 13 11 70.343 119.829
    Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*) 14 12

  D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ 
LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419
+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423
+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457
+4581+462+4661+473***+509+5186+519)        

15 13 21.297.701 25.360.945

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

16 14 -3.407.841 -2.814.214

  F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14) 17 15 36.404.643 36.280.149
 G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE 
DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419
+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423
+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581
+462+4661+473***+509+5186+519) 

18 16 1.083.629 1.098.729

 H. PROVIZIOANE (ct. 151)      19 17

 I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28) 20 18 2.076.451 1.910.855

     1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475), (rd.20+21) 21 19 2.076.451 1.910.855

         Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*) 22 20

         Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*) 23 21 2.076.451 1.910.855

    2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)  (rd.23+24) 24 22
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         Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) 25 23

         Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) 26 24

    3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) 
        (rd.26+27)

27 25

         Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*) 28 26

         Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*) 29 27

    Fondul comercial negativ (ct.2075) 30 28

 J. CAPITAL ŞI REZERVE 

      I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34) 31 29 1.220.635 1.220.635

        1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 32 30 1.220.635 1.220.635

        2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 33 31

        3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 34 32

        4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 35 33

        5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) 36 34

     II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 37 35

     III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 38 36 25.244.118 25.244.118

     IV. REZERVE (ct.106) 39 37 6.277.885 6.277.885

     Acţiuni proprii (ct. 109) 40 38

    Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 41 39

    Pierderi legate de instrumentele  de capitaluri proprii (ct. 149) 42 40

    V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)                             SOLD C (ct. 117) 43 41 210.480 501.926

                                                                                                                          SOLD D (ct. 117) 44 42 0 0

     VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE

                                                                                                                          SOLD C (ct. 121) 45 43 1.045.855 26.001

                                                                                                                          SOLD D (ct. 121) 46 44 0 0

      Repartizarea profitului (ct. 129)    47 45 754.410
     CAPITALURI PROPRII - TOTAL 
 (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)

48 46 33.244.563 33.270.565

     Patrimoniul public (ct. 1016) 49 47

     Patrimoniul privat (ct. 1017) 1) 50 48

     CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18) 51 49 33.244.563 33.270.565

Suma de control F10 : 581294083 / 1014750826

      *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. 
    **) Solduri debitoare ale conturilor respective. 
   ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1)Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor 
publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea 
și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor 
reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,
  Numele si prenumele

SAVU CONSTANTIN

  Numele si prenumele

ALIONTE GICA

   Semnătura _________________________________ 

   Semnătura _________________________________ 

  Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

  Nr.de inregistrare in organismul profesional:

9879

Formular 
VALIDAT



CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
la data de  30.06.2020

Cod 20 - lei -

F20 - pag. 1

Denumirea indicatorilor Nr.  

Realizari aferente perioadei de 
raportare

(formulele de calcul  se refera la  Nr.rd. din col.B)

Nr.rd.
OMFP 

nr.2206/ 
2020

rd.
01.01.2019- 
30.06.2019

01.01.2020- 
30.06.2020

A B 1 2

  1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06) 01 01 22.308.307 14.725.171

      Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02 02 22.303.001 14.725.171

      Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03 03 5.306

       Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04 04

      Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general 
si care mai au in derulare contracte de leasing  (ct.766* ) 05

       Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 05 06

   2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie  (ct.711+712)

           Sold C 06 07 0 3.145.278

           Sold D 07 08 23.289 0

  3.  Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale   
        (ct.721+ 722)

08 09

  4.  Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) 09 10

  5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725) 10 11

  6.  Venituri din subvenții de exploatare  
        (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) 11 12 623.534

  7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) 12 13 184.627 188.174

      -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584) 13 14 165.596 165.596

      -din care, venituri din fondul comercial negativ  (ct.7815) 14 15

  VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)     15 16 22.469.645 18.682.157

  8. a)  Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)        16     17 9.220.285 7.280.907

       Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 17     18 201.081 135.367

       b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605) 18 19 793.819 715.392

       c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 19 20 1.798

       Reduceri comerciale primite (ct. 609) 20 21

 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) 21 22 7.828.034 7.187.086

     a) Salarii şi indemnizaţii  (ct.641+642+643+644) 22 23 7.592.973 6.989.867

     b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646) 23 24 235.061 197.219

 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale  
            (rd. 26 - 27)

24 25 902.892 997.704

      a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818) 25 26 902.892 997.704

      a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818) 26 27

      b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)        27 28



F20 - pag. 2

       b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818) 28 29

       b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818) 29 30

  11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37) 30 31 2.478.642 2.094.335

    11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe 
              (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)    

31 32 2.237.703 1.865.723

    11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate;  
              cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor 
               acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)

32 33 227.346 221.891

    11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652) 33 34 7.415 6.535

    11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) 34 35

    11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587) 35 36

    11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) 36 37 6.178 186

    Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din 
Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*) 38

     Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)                      37 39

          - Cheltuieli (ct.6812) 38 40

          - Venituri (ct.7812) 39 41

CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL 
                    (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)

40 42 21.426.551 18.410.791

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

           - Profit (rd. 16 - 42) 41 43 1.043.094 271.366

            - Pierdere (rd. 42 - 16) 42 44 0 0

 12.  Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) 43 45

            - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 44 46

 13.  Venituri din dobânzi (ct. 766) 45 47 10 11

            - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 46 48

 14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) 47 49

 15.   Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) 48 50 182.150 68.638

            - din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615) 49 51

 VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50) 50 52 182.160 68.649

 16.  Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare 
deţinute ca active circulante (rd. 54 - 55)

51 53

             - Cheltuieli  (ct.686) 52 54

             - Venituri (ct.786) 53 55

 17.  Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 54 56 57.427 54.936

            - din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate             55 57

 18.  Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 56 58 346.345 252.558

 CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58) 57 59 403.772 307.494

 PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

              - Profit (rd. 52 - 59) 58 60 0 0

              - Pierdere (rd. 59 - 52) 59 61 221.612 238.845
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 VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) 60 62 22.651.805 18.750.806

 CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) 61 63 21.830.323 18.718.285

 19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

              - Profit (rd. 62 - 63) 62 64 821.482 32.521

               - Pierdere (rd. 63 - 62) 63 65 0 0

 20.  Impozitul pe profit (ct.691) 64 66 99.751 6.520

 21. Impozitul specific unor activități (ct. 695) 65 67

 22.  Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 66 68

 23.  PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:

                - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)        67 69 721.731 26.001

                - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64) 68 70 0 0

  Suma de control F20 : 308236521 / 1014750826

    *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. 
        La rândul 22 (cf.OMFP 2206/ 2020)- se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al 
contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”. 
        La rândul 32 (cf.OMFP 2206/ 2020)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative 
speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute 
de Codul fiscal.

  Numele si prenumele

SAVU CONSTANTIN

  Numele si prenumele
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  Nr.de inregistrare in organismul profesional:

9879
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DATE INFORMATIVE

- lei -Cod 30

F30 - pag. 1
la data de  30.06.2020

(formulele de calcul  se refera la  Nr.rd. din col.B)

  I. Date privind rezultatul inregistrat
Nr.rd.
OMFP 
nr.2206/ 
2020

Nr.  
rd. Nr.unitati Sume

A B 1 2

 Unitaţi care au inregistrat profit 01 01 1 26.001

 Unitaţi care au inregistrat pierdere 02 02

 Unitaţi care nu au inregistrat nici profit,  nici pierdere 03 03

  II  Date privind platile restante
Nr.  
rd.

Total,  
din care:

Pentru 
activitatea 

curenta

Pentru 
activitatea de 

investitii

A B 1=2+3 2 3

  Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18) 04 04 3.795.710 3.675.498 120.212

  Furnizori restanţi – total (rd. 06 la 08) 05 05 3.795.710 3.675.498 120.212

      - peste 30 de zile 06 06 2.419.666 2.355.996 63.670

      - peste 90 de zile 07 07 1.318.333 1.261.791 56.542

      - peste 1 an 08 08 57.711 57.711

  Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – 
total(rd.10 la 14)

09 09

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

10 10

     - contributii pentru fondul asigurarilor sociale de 
sanatate  

11 11

     - contribuţia pentru pensia suplimentară 12 12

     - contributii pentru  bugetul asigurarilor pentru somaj 13 13

     - alte datorii sociale 14 14
  Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si 
alte fonduri 

15 15

  Obligatii restante fata de alti creditori 16 16

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

17 17

               - contributia asiguratorie pentru munca  18 17a 
(301)

  Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele 
locale 

19 18

 III. Numar mediu de salariati Nr. 
rd. 30.06.2019 30.06.2020

A B 1 2

  Numar mediu de salariati 20 19 335 306

  Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, 
respectiv la data de 30 iunie

21 20 331 299

 IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare,  
        subvenţii   încasate şi creanţe restante

Nr.  
rd. Sume (lei)

A B 1

Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul 
public, primite în concesiune, din care:

22 21

   - redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 23 22

Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat 24 23
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Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat 25 24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) 26 25

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 27 26

  - impozitul datorat la bugetul de stat 28 27

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale 
Uniunii Europene, din care:

29 28

  - impozitul datorat la bugetul de stat 30 29

Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 31 30

                   - subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 32 31

                   - subvenţii aferente veniturilor, din care: 33 32

                                  - subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *) 34 33

Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele 
comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:

35 34

                   - creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat 36 35

                   - creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 37 36

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

A B 1

  Contravaloarea tichetelor acordate salariaților 38 37 377.063

  Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii 39 37a 
(302)

 VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de  
   cercetare - dezvoltare **)

Nr. 
rd. 30.06.2019 30.06.2020

A B 1 2

  Cheltuieli de cercetare - dezvoltare : 40 38

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

         - din fonduri publice 42 40

         - din fonduri private 43 41

  - dupa natura cheltuielilor  (rd. 43+44) 44 42 0 0

         - cheltuieli curente 45 43

         - cheltuieli de capital 46 44

 VII.  Cheltuieli de inovare ***) Nr. 
rd. 30.06.2019 30.06.2020

A B 1 2
  Cheltuieli de inovare 47 45

VIII. Alte informaţii     Nr. 
rd. 30.06.2019 30.06.2020

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

48 46

        - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente 
pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

49 46a 
(303)

        - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru 
imobilizări necorporale (din ct. 4094)

50 46b 
(304)

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale   
(ct. 4093),  din care:

51 47 221.903 472.185

  - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru 
imobilizări corporale (din ct. 4093)

52 47a 
(305)

  - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru 
imobilizări corporale (din ct. 4093)

53 47b 
(306)
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  Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)   54 48
        Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de 
participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume 
brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)   

55 49

         - acţiuni necotate emise de rezidenti 56 50

         - părţi sociale emise de rezidenti 57 51

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

                    - detineri de cel putin 10% 59 52a 
(307)

          - obligatiuni emise de nerezidenti 60 53

     Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)   61 54

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

62 55

          - creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) 63 56

Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de 
natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate 
furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute  
(ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418),  din care:

64 57 7.903.136 4.327.668

- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, 
avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru 
prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte 
conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți 
(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

65 58 7.270.830 2.258.632

- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, 
avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru 
prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte 
conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din 
ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

66 58a 
(308)

Creanţe neîncasate la termenul stabilit  
(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

67 59 1.017.472 979.023

Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate 
 (ct. 425 + 4282)      

68 60

 Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul 
statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 
444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)

69 61 313.580 406.749

         - creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale 
(ct.431+437+4382)

70 62 60.141 36.333

        - creante fiscale in legatura cu bugetul statului  
(ct.436+441+4424+4428+444+446)

71 63 253.439 199.531

         - subventii de incasat(ct.445) 72 64 170.885

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

         - alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) 74 66
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate 
(ct. 451),  din care:

75 67

          - creanţe cu entităţi afiliate nerezidente  
         (din ct. 451), din care:

76 68

               - creanţe comerciale cu entităţi afiliate 
                 nerezidente (din ct. 451)

77 69

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul 
statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ 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)

78 70 46.292
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 Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), 
(rd.72 la 74) 

79 71 152.160 119.829

       - decontari privind interesele de participare ,decontari cu 
actionarii/ asociatii  privind  capitalul ,decontari din 
operatiuni in 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 ct. 471 + din ct.473+4662)

81 73 152.160 119.829

      - sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' 
reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii 
şi nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)

82 74

  Dobânzi de încasat (ct. 5187)  , din care:    83 75

            - de la nerezidenti 84 76

 Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 

4538)
85 76a 

(313)

 Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor  

economici ****)
86 77

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

87 78

         - acţiuni necotate emise de rezidenti 88 79

         - părţi sociale emise de rezidenti 89 80

         - actiuni emise de nerezidenti 90 81

        - obligatiuni emise de nerezidenti 91 82

 Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)         92 83
 Casa în lei şi în valută (rd.85+86 ) 93 84 3.222 3.171

          - în lei (ct. 5311) 94 85 3.222 3.171

          - în valută (ct. 5314) 95 86

 Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd.88+90) 96 87 144.950 165.972

        - în lei (ct. 5121), din care: 97 88 139.935 153.724

            - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 98 89

        - în valută (ct. 5124), din care: 99 90 5.015 12.248

          - conturi curente în valută deschise la bănci  
               nerezidente

100 91

 Alte conturi curente la bănci şi acreditive, (rd.93+94) 101 92 3.000 119.874

           - sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de 
încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)        

102 93 3.000 119.874

           - sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din 
ct. 5125 + 5414)

103 94

Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 
116 + 119 + 122 + 128)

104 95 11.075.731 16.669.640

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de 
la instituții financiare nerezidente pentru care durata 
contractului de credit este mai mica de 1 an)  
(din ct. 519), (rd .97+98) 

105 96

                - în lei 106 97

                - în valută 107 98
 Credite bancare externe pe termen lung  (credite primite de 
la instituții financiare nerezidente pentru care durata 
contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) 
(din ct. 162), (rd.100+101) 

108 99

                  - în lei 109 100
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                  - în valută   110 101
 Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 
1626 + din ct. 1682)

111 102

 Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166  + 1685 + 
1686 + 1687) (rd. 104+105)

112 103

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

113 104

                   - în valută 114 105

 Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care: 115 106

                  - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 116 107

 Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte 
conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 
408 + 419),  din care:

117 108 9.246.404 13.728.780

 - datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate 
nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați 
nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație 
cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 
+ din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

118 109 1.968.676 2.481.633

- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, 
avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi 
asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din 
ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + 
din ct. 419)

119 109a 
(309)

Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 
423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

120 110 404.796 413.541

  Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul 
statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 
+ 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)

121 111 874.834 2.436.483

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

122 112 656.231 1.682.240

               - datorii fiscale in legatura cu bugetul statului 
(ct.436+441+4423+4428+444+446)

123 113 194.361 668.696

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

124 114 24.242 85.547

               - alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) 125 115

Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451),  din 
care:

126 116

          - datorii cu entităţi afiliate nerezidente 2) 
           (din ct. 451), din care:

127 117

              - cu scadența inițială mai mare de un an 128 118

              - datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente 
indiferent de scadență (din ct. 451)

129 118a 
(310)

Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care: 130 119 40.824 65.906

     - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice 131 120 40.824 65.906

     - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice 132 121

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 
472 + 473 + 478 + 509)    (rd.123 la 127)

133 122 508.873 24.930

                 -decontari privind interesele de participare , 
decontari cu actionarii /asociatii privind  capitalul, decontari 
din operatii in participatie  
      (ct.453+456+457+4581)

134 123 508.873 24.930

                 -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si 
persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu 
institutiile publice (institutiile statului ) 3) 
                  (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)

135 124
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                - subventii nereluate la venituri (din ct. 472) 136 125

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

137 126

                        - venituri în avans aferente activelor primite prin 

transfer de la clienţi (ct. 478)
138 127

  Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care: 139 128

            - către nerezidenți 140 128a 
(311)

  Dobânzi de plătit către nerezidenți  

      (din ct. 4518 + din ct. 4538)
141 128b 

(314)

 Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii 
economici ****)

142 129

  Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: 143 130 1.220.635 1.220.635

           - acţiuni cotate 4) 144 131 1.220.635 1.220.635

           - acţiuni necotate 5) 145 132

           - părţi sociale 146 133

           - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) 147 134

 Brevete si licente (din ct.205) 148 135 250.424 281.533

 IX. Informatii privind cheltuielile cu 
colaboratorii  

Nr. 
rd. 30.06.2019 30.06.2020

A B 1 2

   Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 149 136

 X. Informaţii privind bunurile din domeniul 
public al statului

Nr. 
rd. 30.06.2019 30.06.2020

A B 1 2

 Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în 
administrare

150 137

 Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în 
concesiune

151 138

 Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 152 139

XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea 
privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP 
nr. 668/2014

Nr. 
rd. 30.06.2019 30.06.2020

A B 1 2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 6) 153 140

 XII. Capital social vărsat Nr. 
rd. 30.06.2019 30.06.2020

Suma (lei) % 7) Suma (lei) % 7)

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

  Capital social vărsat (ct. 1012) 7),  
    (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)

154 141 1.220.635 X 1.220.635 X

  - deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144) 155 142

       - deţinut de instituţii publice de subord. centrală 156 143

       - deţinut de instituţii publice de subord.  locală 157 144

  - deţinut de societăţile cu capital de stat, din care: 158 145

       - cu capital integral de stat 159 146

       - cu capital majoritar de stat 160 147

       - cu capital minoritar de stat 161 148
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  - deţinut de regii autonome 162 149

  - deţinut de societăţi cu capital privat 163 150 1.107.315  90,72 1.107.258  90,71

  - deţinut de persoane fizice 164 151 113.320   9,28 113.377   9,29

  - deţinut de alte entităţi 165 152
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XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din 
profitul reportat

Nr. 
rd. Sume  (lei)

A B 30.06.2019 30.06.2020
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din 
profitul reportat

166 152a 
(312) 489.533 0

XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 
163/2018

Nr. 
rd. Sume  (lei)

A B 30.06.2019 30.06.2020

- dividendele interimare repartizate 8) 167 152b 
(315)

XV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice 
*****)

Nr. 
rd. Sume  (lei)

A B 30.06.2019 30.06.2020
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală),  
din care:

168 153

     - creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 169 154

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice  (la cost de achiziţie), 
din care:

170 
 155

     - creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 171 156

XVI. Venituri obţinute din activităţi  agricole ******)  Nr. 
rd. Sume  (lei)

A B 30.06.2019 30.06.2020

Venituri obţinute din activităţi agricole 172 157
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 *) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata 
absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care 
încadrează în munca pe perioada nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data 
angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin 
legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. 
 **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea 
tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 
995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012. 
 ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 
octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea 
statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012. 
 ****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de 
Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei. 
 *****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie. 
 Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 ******)  Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și 
de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea 
sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din 
Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități 
agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. 
 Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt 
considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt 
produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. 
 Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole. 
 (2)   În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'. 
  
 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor 
privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc). 
 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială 
mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'. 
 3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor 
înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472. 
 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii. 
 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate. 
 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 
668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale 
supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare. 
 7) La secţiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.142-152 (cf.OMFP 2.206/ 2020), în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în 
totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.141 (cf.OMFP 2.206/ 2020). 
 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi 
completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei. 
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art.30 din L€gea contabilitatii nr.8211991

s au intocnit situatiile financiar€ anuale ]a 30/06/2020 pentru :
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ADMINISTRATOR N

ini asum .asounderea pentru intocnirea situatiilor financiare anuale 1a 30/06/2020
si confirm urnatoarel e:
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