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RAPORT ANUAL

Conform Regulamentului ASF NR, 5/2018
Bqntru exercitiul financiar 2018

Denumirea entitatii emitente: S.C. 24IANUARIE SA
Sediul social -Ploiesti- str. G.ral Ion Dragalina nr.1g.
Nrtelefon 024415219568.02441526350
Nr.fax 0244ts1032s
Nr. Inregistrarc J29 / 1 043/ 199 |

Cod fiscal RO1343490
Capital social subscris si varsat 1.220.635 RON
Clasa valorilor mobiliare "A".
Tipul nominative
Nr.actiuni 488254
De la 1 la 488254 Valoare nominala 2.5lei
Piata de tranzactionare Bursa de Vatori Bucuresti-piata AeRo
l. Activitatea Societatii Comerciale
l.l.a)SC 24 lanuafie SA executa utilaje pentru industria metalurgica, siderurgica pentru

industria energetica ,petrochimica,echipamente terasiere, instalatii pentru protectia
mediului,butoaie metalice de diferite capacitati(2l6,5 l; 213 l;50 l;100 l;20o1)
b )' S.C. " 24Ianuarie " SA s-a infiintat in anul 1922, sub denumirea de,, Macazul,, ca

societate anonima pentru industria metalurgica si fabricarea materialului rulant.
Dupa anul 1946 a functionat cu acelasi profil de activitate sub denumirea de

"Macazul" si apoi ca Intreprinderca*24 Ianuarie,,
In anul 1968 a fuzionat cu [ntreprinderea de utilaj chimic ploiesti *LJZIJC,,
Irr anul 1991 a avut loc divizarea din S.C. "UZUC" SA Ploiesti, infiintandu-se S.C. .,24

Ianuarie " SA conform L 1511990;L 3111990;HG 25011ggl, o.M.I.1517/Iggl si aprobarii
C.l.S. din S.C. "UZUC" SA nr.2528/12.06.1991.
c). In anul2018 nu s-aprodus nici o modificare sau reorganizare a S.C.,,24lanuarie,'SA



d). In anul 2018 s-au pus in functiune utilaje in valoare de 2.495 mii lei . Au fost
achizitionate utilaje necesare procesului de fabriCatie .

e)'ln planul de afaceri nu all avut loc modificari esentiale in anul 2018 structura
productiei fiind aceiasi ca in obiectul de activitate al societatii .
La nivelul societatii nu au fost cazuri de coruptie si nici cazuri cle dare sau luare de
mita.Aceste aspecte sunt combatute la nivelul societatii.
Sunt respectate drepturile si Iibertatile salariatilor in conformitate cu actele normative care
reglemente aza aceste aspect.
1.1.1. Evaluare generala
U/M = LEI
Nr.
Crt

INDICATORI 31.12.2017 3r.r2.2018 %
2018/2017

I Cifra de afaceri 42.409.556 40.486.783 95,46
2 Productia vanduta 42.272.991 40.472.996 95,74
J Venituri din vanzarea mf. 136.565 13.787 10,10
/1T Variatia stocurilor- sold creditor

- sold debitor r.926.161
1.239.201 0

5 Productia realizata pt. scopuri
proprii si capitalizata

a^ a1a
zz.J I J 0 0

6 Alte venituri din exploatare 529,608 376.s12 71 ,09
I Total venit din exploatare 41.035.315 42.102.496 102,60

- chelt. Cu materii prime t6.604.596 17.345.086 104,46
- chelt. Cu alte mat. 323.546 393.17 4 121,52
- chelt. Cu energia si gazele 882.541 1.132.415 l2g,3l
- chelt .Cu mf 124.047 6.93 8 5,58
- chelt. Cu salariile si tichete 10.629.r72 14.479.532 136,22

chelt. Cu asig. Soc. 2.368.015 459.045 19,39
- chelt. Cu amortiz. 1.675.621 r .7 r0.008 102,05
- chelt. Prestatii externe 5.868.344 4.807.378 81,92
-chelt. cu ajust. activelor circul
- chelt. Cu alte impoz. Si taxe 375.151 429.080 I 14,39
- alte chelt. 409.976 144.074 i5 t4

II Chelt. de exploatare 39.260.691 40,906.730 104,19
III Rezultatul din exploatare

- profit 1.774.624 | ,195.7 66 67,38
IV Venituri financiare 328.773 213.674 64,99

- venituri din dobanzi ta
IJ r55 1192,31

diferente de curs valutar 328.760 213.519 64,95
Chelt. Financiare 748,286 519.632 69,44
- diferente de curs 650.534 407 .67 | 62,67
- dobanzi bancare 97.752 l I 1.961 114,54

VI Rezultatul financiar

- profit
-pierdere 419.513 305.958 72,93



VII Rezultatul curent

- profit 1.355.1 I 1 889.808 65,66
VIII VENITURI TOTALE 41.364.087 42.3r6.t70 102,30
IX CHELTUIEI-I TOTALE 40.008.976 41.426.362 103,54
X PROFIT BRUT r.355.I I I 889.808 65,66
XI IMPOZIT PE PROFIT 92.131 t42.463 153,63
XII PROFIT NET t.262.380 747.345 59,20

Exportul realizat in 2018 a fost de 38.436 mii lei , Si reprezinta 94,94 %o din cifra
totala de afaceri.
Societatea detine din piata interna cca. l0 o/o.

1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic
a) Principalele piete de desfacere sunt:

Pentru utilaje: Norvegia, Austria, Germania, Franta,ltalia, Belgia, Anglia,olanda
Pentru butoaie- Romania.
Metodele de distribuire pentru utilaje sunt contractele directe si contractele prin
comisionari, iar pentru butoaie sunt contractele directe.

Principalii concurenti cunoscuti ai S.C.,,24lanuarie,,SA
tehnologice sunt:
- SC UZUC SA Ploiesti
- UTON Onesti
- SC TERQUA SRL PLOIESTI
- SC Caromet SA Caransebes
- SC Energomontaj SA Brasov

pentru productia de utilaje

Nu avem dependenta fata de un singur client , productia noastra se adreseaza mai
multor clienti, fiind o productie de unicate.

In structura productiei noastre exista posibilitatea ca pentru anumite componente sa
existe firme care pot executa aceste tipuri de produse.

b) Ponderea produselor in total venituri si in cifra de afaceri

Produse 2016 2017 201 8
In C.A In total

venit
In C.A In total

venit
In CA In total

venit
- Utilaje pentru

metalurgie
97,91 97,09 98,31 98,30 99,52 96,93

- butoaie 2,09 1,92 l6q 1,70 1,48 3,07
TOTAL 100 100 100 100 r00 t00

l.l.3.Activitatea de aprovizionare
Principalii furnizori interni de materii prime si materiale sunt:
- MAIRON Galari, slDMA, METALMAN,Franchastahr Romania
-BADUC Bucuresti, Franchastahl Romania pentru tevi.
-BARTER CONSTRUCT, Ductil Buzau pentru sarrna de sudura.
Pentru anumite materii prime se apeleaza la importuri
Franta,Bulgaria . Nu avem dependenta de un anumit furnizor
aprovizionam sunt preturi de piata pe baza selectarii ofertelor in
de livrare si termene de plata . pentru orice aprovizionare se

pentru tabla.

din Germania ,ltalia ,

. Preturile cu care ne
functie de prdt, termene
face studiu de piata In



general stocurile de materii prime sunt la nivelul mediu de 3,1 mil. lei pentru asigurarea
continuitatii productiei.
1.1.4 Activitatea de vanzare
a) Ponderea vanzarilor la export din total cifra cle afaceri a fost in 2016 de 92%o,in
2017 a fost de 94Yo, iar in 2018 a fost de 94,94 %o. Perspectivele vanzarilor la export
pe 2019 sunt in jur de 95%.

b)Principalii concurenti cunoscuti ai S.C.,'24Ianuarie,,SA
tehnologice sunt:
- SC UZUC SA Ploiesti
- UTON Onesti
- SC TERQUA SRL PLOIESTI
- SC Caromet SA Caransebes
- SC Energomontaj SA Brasov

pentru productia de utilaje

c) Societatea noastra executa utilaje unicat pe baza proiectelor beneficiarilor pentru
obiective industriale mari In fiecare an societatea are un numar relativ mare de
asemeneaclienti si nu depinde de un singur client.
Produsele societatii sunt vandute pe piata UE , principalii clienti sunt din Italia, Franta ,
Germania, Olanda , Belgia,Norvegia . Ponderea exportului ( vanzarilor intracomunitare ) in
total vanzati este de 95 yo, iar la intern de 5 o/o . Nu depindem de un singur client,
societatea avand permanent cel putin 1l- lz clienti externi
La data raportului capacitatea de productie este acoperita in procent de 70 % , cu
comenzi pentru clientii traditionali . Sunt perspective de a acoperii capacitatea de
productie pana in luna septembrie 2019. Si in anr-rl 2019 productia va fi destinata a fi
livrata in tarile din UE. Un procent de 5 -6 % ddin productie este clestinat productiei
ce se va livra la intern.
1.1.5 Angajati
a) Numarul efectiv al salariatilor la 3l.12.2018 este de 333 din care muncitori calificati-

direct poductivi - lacatusi, sudori , strungari , frezori a fost de 222, indirect productivi-
lacatusi, electricieni 57 , si personal TESA 54 . Gradul cJe sindicalizare este de 65 o/o.ln

cadrul personalului TESA sunt ingineri proiectanti, tehnicieni, economisti , automatisti si IT.
b) Raportul dintre conducerea societatii si sindicat se desfasoara in baza unui CCM si

individual pe baza de C.l.M. Nu exista elemente conflictuale intre conducerea societatii si
sindicate .

In perspective se prevede si cursuri de pregatire profesionala la nivelul societatii , avnd
in vedere lipsa fortei de munca specializata.

1.1.6 Impactul activitatii asupra mediului
Societatea are toate ar-rtorizatiile de functionare , toti parametrii sunt monitorizati
periodic si deci nu exista pericolul de contaminare a mediului. Din activitatea de baza nu
tezulta noxe periculoase pentru mediu inconjurator si deci nu exista litigii . preconizam
ca nu vor fi litigii cu organismele statului privind aceste aspecte.
1.1.7 Acivitatea de cercetare
In exercitiul finnaciar 2018 nu am efectuat cheltuieli de cercetare - dezvoltare , iar in

anul 2019 nu sunt prevazute asemenea cheltr-rieli.
1.1.8. Managementul riscului

Ca aspect general cu influenta negativa asupra costurilor de productie, a fost tendinta de
crestere a preturilor la energie electrica si la gaze naturale
Acest aspect a influentat nivelul profitului,in sensul diminuarii lui.
Societatea noastra fiind un producator de echipamente pentru export, 94,94 yo din

productia de utilaje, a fost supusa si influentelor negative ale fluctuatiei 
-cursului 

leu/ euro.



Precizam ca politica societatii este de a calcula, pentru fiecare furnitura ce se va
conrracta, preturile dupa o analiza amanuntita pe fiecare subansamblu , pe baza peturilor
materiilor prime si a celorlalte costuri adiacente , luindu-se in calcul si o maria de risc.
1.1.9 Perspectiva activitatii societatii
a)Pentru anul 2019 societatea are contracte si comenzi ferme pe 6 luni iar in

perspectiva este evaluata pana in luna decernbrie 20l9.Fata de anul 2018 in anul 2019
activitatea de productie va fi cu cca g -10 % mai mare
b) In anul 2019 chettr-rielile de capital vor fi cle 350 mii euro.
c) In anul2018 , inca s-a manifestat criza economica datorita lipsei creditarii pentru

obiective industriale importante . In acelasi timp un impact negativ a avut si lipsa fortei
de munca calificate , datorita lipsei scolilor profesionale.
Riscul valutar este mic avand in vedere ca societatea incaseaza veniturile in euro din
activitatea de export.
2.Activele corporale ale societatii

2.1 s.c24IANUARIE sA are in patrimoniu o suprafata de teren de 75.780 ffip.,
pe care sunt amplasate :

-Sectia a II-a Prelucrari mecanice , cu
de 5 to.

o suprafata de 2.800 mp dotata cu 2 poduri rulante

Vechimea sectiei este de peste 50 ani . Sectia este dotata cu masini de gaurit , strunguri
, masini de alezat si frezat , masini de rectificat.

-Sectia UTM 2 , cu o suprafata de 4000 mp dotata cu 3 podLrri rulante . Este dotata cu
masini de gaurit , instalatii de sudura, alimentare cu conducte cu aer cornprimat,ptrese
orizontale si alte echipamente specifice constructiilor de masini.

-SectialII-a Butoaie este utilata cu doua linii automatizate pentru fabricat butoaie.Sectia
are o vechime de 50 ani .Are in dotare prese si masini de frezat. Capacitatea este de
1000 butoaie pe un schimb de 8 ore.

- Sectia UTM I are o suprafata de 5300 mp si este dotata cu 6 poduri rulante , masini
de gaurit, grupuri de sudura, prese hidraulice, sablaj, vopsitorie si cabina de vopsit- Sectia a VI-a - Debitare -forja, cu o suprafata de 3200 mp, irnpartita in 4 ateliere, au in
dotare 4 poduri rulante, masini de indoit tabla , fierastraie circulare si ghilotine,
valturi ,prese hidraulice .

- Atelier RME - dotat cu strunguri paralele,freze universale, masini de gaurit.Acest
atelier are casarcini intretinerea capacitatilor de productie,

Pentru buna desfasurare a procesului de fabricatie, societatea dispr.rne de depozite
specializate pentru depozitarea materiilor prime , materialelor si prodgselor.

- depozit de profile cu o suprafata de 4700 mp.
- depozit de tabla cu o suprafata de 9000 mp.
- depozit produse finite cu o suprafata de 1250 mp.
- depozit de vopsele.

Societatea este racordata la reteaua de energie electrica si gaze.De asemeni este
dotata cu centrale termice la vestiare si radianti in sectii si este dotala cu doua puturi de
apa proprii
2.2.Gradul de uzura a proprietatii.
u/m = lei

Elem. de

imobilizari
Valoarea bruta Deprecieri

Sold la

3r.12.2017
Cresteri Redr.rceri Sold

3t.12.2017
Cresteri Reduceri Sold

31.t2.2017
Imob. Necorp. 286.s81 2.010 288.591 277.117 5.806 282.923
Terenuri 23.488.770 23.488.770
Constr, 4.611.822 273.902 4.885.724 2.676.s79 143.441 2.820.020



Instal. tehn. si

util
23.r4t,83r 2.394.449 t03.748 )\ 47) \?) r r.r88.148 t.555.327 12.639.727

Alte inst. si util 84.648 o.zz5 90.871 59.587 5.434 65.02r
Imob. In curs r.251.251 r.423.324 2.674.575 0

Avans pt, Imob. 144.402 I37.2s7 7,145

Total imob.

Corp
52.722.724 4.097.898 2.915.580 53.905.042 13.924.3t4 1.704.202 15.524.768

Imob. Finan

Total active

imob
53.009.305 4.099.908 2.915.580 54.193.633 r4.20r.431 l .71 0.008 15.807.69 r

2.3 Toate mijloacele fixe din dotarea societatii sunt proprietatea societatii , suprafata de
teren de 75.780 mp este in proprietatea societatii conform certificatului de atestare a
dreptului de proprietate M.03 nr.0356/26.07.1993. Firma are intabulatatoatapropriettatea.

-14!4!Q-rralorilor mobilia omerciala
3.1'Valorile mobiliare emise de S.C. :"24 IANUARIE; SA ploiesti sunt negociate pe piata
AeRO pe sistemul alternativ de tranzactionare, administrat de BVB incJpand din 2015
conform Deciziei ASF NR. 1073105.06.2015.
Valorile mobiliare emise de societatea noastra sunt din clasa A - actiuni nominative.3.2. Numarul total de actiuni :488.254 si sunt detinr-rte de urmatorii actionari:- SIF Muntenia detine 71.479 actiuni :14,6397 yo.

- sc uzlNSlDER SA Bucuresri - detine 371.424 actiuni :76,071g%.
- Diversi actionari 45.351actiuni reprezentan d 9.30 %

REPARTIZARE PROFIT LA 31.12,2018 LEI
Profit brut inregistrat la 3 l.l2.20lg 892.755,26
Cheltu ieli nedeductibi le 45.812,59

Din care: - rn4jorari plati intarziere la buget 10.996,49
- cheltuieli nedeductibile cu bon fiscal 842.29

- depasire cheltuilei protocol 23.850,24
- TVA aferent 1.728,99
-amortizare fiscala 7.804,68
-sponsorizare 600,00

Venituri neimpozabile 2.ss0,00
Profit impozaQil 936.0l 7,95
Impozit pe profit t49.763,00
Se scad sponsorizarea - 600.00
Impozitul pe profitul reinvestit (57.912X 16/r) - 9.250,00
Eurse private + 2.550,00
IMPOZIT PE PROFIT DATORAT LA 31 ,Ti.ZOTg 142.463.00
PROFIT NET DE REPARTIZAT 747.344.53

LA FOND DE INVESTITII s7.812,00
DE REPARTIZAT CONF. HOT. AGOA 689.532,53

Mentionam
pentru a face

ca politica firmei
fata concurentei si

in ultimii patru ani
maririi productivitatii

fost axata
muncii.

pe investitii productive



3.3 Societatea nu a achizitionat actiunile proprii
3.4 Societatea nu are filiale, toata activitatea ie desfasoara la sediul social.
3.5 societatea nu a emis obligatiuni sau alte titluri de creanta.
4. Conducerea societatii comerciale

4,1,a) Consiliul de Administrafie esfe format din:
-Savu Constantin- presedinte - cetatean roman,ingirrer, vechime in functie l5 ani

-Palade Gheorghe- membru - cetatean roman, - inginer, vechime in functie 8 an

- Stoian Dorin Radu -membu - cetatean roman , inginer , vechime in functie 4 ani

revocat cu data de 25.09.2018 pe motive de proceduri administrative, fara legatura
cu activitatea din societate .

-Doldur Alexandru - membru -cetatean roman , inginer,vechime in functie 25 ani
ales in CA la 25.09.2018.

Membrii C.A sunt numiti pe perioade de 4 ani.

4.2.Membrii conducerii executive a societatii comerciale in 20lg
LILIE ION , inginer, director general numit pe patru ani.
a) de la 0l .11.2002 pana la 31.12.2004 a functioneaza ca director comercial.
b) nu are incheiat nici un acord sau intelegere si nici legaturi de familie cu persoanele
imputernicite sa numeasca conducerea societatii ;

c) nu este proprietarul altor firme sau societati si nici nu detine controlul la alte
societati ;

d) numit pe 4 ani
2.ALIONTE GICA, economist,director economic;

a)de la infiintarea societatii 01.07.1991 functioneaza ca director economic ;b) nu are incheiat nici un acord sau intelegere si nici legaturi de familie cu persoanele
imputernicite sa numeasca conducerea societatii ;

c) nu este proprietarul altor firme sau societati si nici nu detine controlul Ia alte
societati ;

d)are un numar de 4l actiuni cesionate de FPS conform contractului de manaeement si4l actiuni conform L55195;
e) numit pe 4 ani
Nici o persoana din conducerea societatii nu a fost implicata in litigii referitoare la
activitatea societatii sau alte proceduri administrative.

4.3.Persoanele afiliate societatii comerciale sunt:
- SC UZINSIDER GENERAL CONTRACTOR SA BUCURESTI
- SC UZINSIDER TECHNO SA BUCURESTI
- SC UZINSIDER SA BUCURESTI
- S.C. UZINSIDER ENGINEERING
- SC COMELIT SA BISTRITA
- SC PROMEX SA BRAILA

Nr.

crt.

EXPLICATII 31.t2.2017 31.12.2018

lmobilizari necorporale 9.464 5.668
II lmob zari corporale 38.798.410 38.380.274
III Imobilizari financiare

5.Situatia finaciar contabila



A. TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 38.807.874 38.38s.942
I Stocuri 6.699,333 8.792.992
il Creante 5.97 0.731 6.646.729
III Investitii financ. pe termen scurt

IV Casa si conturi la banci 136.526 271.492
B. TOTAL ACTIVE CIRCULANTE r2.806.590 15.7 11 .213
C. Cheltuieli in avans 23.046 43.917
D. Datorii ce trebuiesc platite intr-o

perioada de pana la un an

t5.623.945 19.04s.189

E Active circulante nete -2.794.309 -3.290.059
n
I Total active minus datorii curente 36.0 r3.565 3s.095.883
G Datorii ce trebuiesc platite intr-o

perioada mai mare de un an

881.r21 0

H Provizioane pentru riscuri si chelt.
Venituri n avans orn care 2.738.834 2.407.642
- subven pentru investitii 2.738.834 2.407.642
venituri inreg. in avans

Capital social 1.220,635 1.220.635
Capital subscris si nevarsat

cap tal subscris si varsat |.220.635 1.220.63s
II Prime de capital

III Rezerve din reevaluare-sold creditor 25.244.t18 25.244.118
IV Rezerve total 5.265.663 5.323.475
V Rezultatul reportat sold creditor

Sold debitor
210.480 210,480

VI Rezultatul exercitiului

- sold creditor
1.262.380 7 47 .345

- sold debitor
VII Repartizarea profi tului 809.666 57.812
VIII Capitaluri proprii - total 32.393.610 32.688.241

Nr.crt Indicatori 2016 2017 2018

I Venituri din exploatare 32.627.639 4r.035.3I5 42.102.496
2. Cheltuieli din exploatare 3l.087.086 39.260.691 40.906.730
a
J. Rezultatul exploatari i-profi t t.540.543 t.774,624 I .195.7 66
4. Venituri financiare 442.50s 328.772 2r3.674
5. Cheltuieli financiare 689.715 748.285 s19.632
6. Rezu ltatul fi nanciar-pierdere 247.210 419.5 t3 305.958
7. Venituri exceptionale

8. Cheltu ieli exceptionale



9. Rezultatu I exceptional

10. Rezultatulbrut 1.293.333 I .355.1 I I 889.808
lt Impozit I78.588 92.731 t42.463
12. Rezultatulnet t.114.745 1.262.380 747.34s
t3 Profit net de repartizat

dividende
887.s49 452.7 t3 489.533

Dividende|eSedistribuieinfunctiederea|izare@ribuieintr-o
perioada de 6luni de la aprobarea AGOA. In anul 2018 profitul net a scaazut si implicit
dividendul de distribuit avand in vedere cresterea salariilor minime pe economie si
implicit a cresterii celorlalte salarii pentru a se pastra un nivel cle corelare intre rneserii.
In acelasi timp cresterea cheltuielilor s-a datorat cresterii preturilor cu energia electrica si
a gazelor naturale si implicit a serviciilor.

St.uctura principalelor elerent. de uenituri si rl.reltriel
LEI

CONTUL DE
U/M: LEI

PROFIT SI PIERDERE

Nr
crt

Indicatori 2016 2017 20r8

I Venituri din vinzarea marfurilor 107 .87 | t36.565 13.187

2. Venituri din productia vinduta 30,390.7 t7 42.272.99r 40.472.996
a
J. Ven turl din productia stocata 1 .4s9.213 0 0
/1a. Ven uri din prod. de imobilizari 208.412 22.312 0
5. Alte venituri din exploatare 461.426 - r .396.s53 | .6t5,713
TO AL VENITURI DIN EXPLOATARE 32.627.639 41.035.315 42.I02.496

6. Cheltuieli privind rnarfuri le 93.256 124.047 6.939
7. Cheltuieli cu mat.prime si materiale t3.095.642 16.604.596 17.345.085
8. Energie si apa 8s4.629 882.s41 t.132.415
9. Alte cheltuieli materiale 269.630 323.546 393.17 4
10. Lucrari si servicii 3.134.236 5.868.342 4.807.378
ll Impozite si taxe 478.656 37 5.151 429.080
12. Cheltuieli cu salarii 9.283.526 t0.629.172 t4.479.532
13. CAS+ CASS+Somai 2.069.61]l 2.368.01 s 459.045
14. Amoftizari + alte cheltuieli 1.691.292 t.67 5.621 r .71 0.008
t5. Ajustari de val. privind activele

circulant

CHELTUIELI DIN EXPLOATARE 3 r.087.096 39.260.691 40.906.730

Nr.

Crt
INDICATORI 3t.12.2016 3r.12.2017 31.r2.2018

Cifra de afaceri 30.498.588 42.409.5s6 40.486.783
2 Productia vanduta 30.390.7 t7 42.272.991 40.472.996
J Venituri din vanzarea mf. t07 .871 136.565 t3,7 87
Aa Variatia stocurilor- sold creditor

- sold debitor
1.459.213

1.926.161

t.239.201



5 Productia realizata pt. scopuri
proprii si capitalizata

208.4L2 22.312 0

6 Alte venituri din exploatare 461.426 489.720 376.512
I Total venit din exploatare 32.627.639 41.035.3 l5 42.102.496

- chelt. cu materiiprime 13.095.642 r6.604.s96 17.345.086
- chelt. cu alte mat. 269.630 323.546 393.17 4
- chelt. cu energia si gazele 854.629 882.541 |.132.415
- chelt . cu mf v J.zJo t24.047 6.938

chelt. cu salariile 9.283.526 10.629.172 14.479.532
- chelt. cu asig. Soc. 2.069.611 2.368.015 459.045
- clrelt. cu amortiz. 1.691.292 1.67 5.621 r.7l 0.008
- chelt. prestatii externe 3.134.236 5.868.342 4.807.378
-chelt. cu aiust. activelor circul 0 0
- chelt. cu alte imooz. si taxe 478.6s6 J/).1)l 429.080

alte chelt. 482 0 144.074
II Chelt. de exploatare 31.087.096 39.260.691 40.906.730
III Rezultatul din exploatare

- profit 1.540.543 t.774.624 | .195.766
IV Venituri financiare 442.505 328.760 213.674

venituri din dobanzi zo t2 r55
- diferente de curs valutar 442.479 328.772 213.519
Chelt. Financiare 689.7 ts 748.285 519.632
- diferente de curs 603.483 650.533 407 .67 |

dobanzi bancare 86.232 97.152 lll.96l
VI Rezultatul financiar

- profit
-pierdere 247.210 419.513 305.958

VII Rezultatul curent

- profit 1.293.333 1.355.1 l I 889.808
VIII VENITURI TOTALE 33.070.t44 41.364.087 42.316.170
IX CHELTUIELI TOTALE 31.77 6.811 40.008.976 4r.426.362
X PROFIT BRUT 1.293.333 r .355.l l l 889.808
XI IMPOZIT PE PROFIT r78.s88 92.731 t42.463
XII PROFIT NET 1.114.745 t.262.380 741.345

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31.t2.2018

LEI
Denumirea elementului Exercitiul financiar

Precedent Curent
Fluxuri de trezorerie din activitati de
exploatare
Incasari de la clienti 42.062.268 43.880.813



Plati catre furnizori si angajati 3 8.839.867
Dobanzi platite 122.676 111.661
Impozit pe profit platit I4t.3t2 16s,s20
Incasari din asigurari impotriva cutremurelor
Trezoreria neta din activitafi de exploatare 2.958.413 2.248.361
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii
Plati pentru achizitii de actiuni
Plati pentru achizitii de imobilizari corporale 2.503.718 1.660.837
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale 33.033 0
Dobanzi incasate

1_3 155
Dividende incasate

Trezoreria neta din activitati de investitii -2.470.672 -1.660.682
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare
Incasari din emisiuni de actiuni
Incasari din imprLrmuturipe termen lung
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar
Dividende platite 488.257 452.713
Trezoreria neta din activitati de finantare -488.257 -452.713
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de
trezorerie
Trezorerie si echivalente de trezorerie la
inceputul exercitiului financiar

+136.042 +136.526

Trezorerie si echivalente de trczorerie la
sfarsitul exercitiului financiar

+135.526 +27t.492

Societatea nu detine filiale si nu este asociata cu nici o alta societate comerciala sau cu
persoane fizice si nu detine titluri de participare strategice .

Situatia creditelor la 31.12.2018
I. Contract credit BRD 2.000.000 EUR
din care:

1 . Sold la 31.12,2018 linie credit L966.884 EUR
Din care :

- credit productie 1.952.173 EUR
-scrisori de garantie 14.711 ELJR
2.Neutilizat 33.116 EUR
Dobanda este negociata la 3M+ 1,3 yo

Creditele au fost garantate cu stocurile de materii prime , productie in curs de executie si
produse finite si facturi. Pentru toate creditele angajate nu au fost gajate alte active decat
cele aprobate de AGOA, acestea acoperind toate creditele.

II.Credit investitii
In cursul anului 2018 a fost rambursat creditul de investitii de 877,715 lei , la
31.12.2018 acesta fiind lichidat.
Dobanda la creditul de investitii a fost de 6M + l.gyo.



Evaluarea elementelor exprimate in valuta
In exercitiul financiar 2018 elementele
exprimate in bilant in lei la cursul de
diferentele de curs au fost inregistrate
soldurile creantelor si datoriilor in valuta
la finele fiecarei luni.
La data de 31.12.2018 diferentele nefavorabile de curs valutar au fost in suma de

407.6711ei iar diferentele de curs favorabile au fost in suma de 2l3.5l9lei.
Dobanzile platitela creditulpe termenscurt in anul 2018 au fost de lll.961 lei.

DIRECTOR ERAL DIRECTOR ECONOMIC

TNG. ILIE/ I

exprimate in valuta au fost transformate si
schimb valutar valabil la data tranzactiilor , iar
in conturile de diferente de curs valutar iar

au fost exprimate in lei la cursul valutar valabil
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SECRETARIAT

A COMPANY OF UZINSIDER
www.24january.ro

18, G-ralDragalina Street, 100157 ploiegti - RomAnia
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CATRE JURNALUL NATIONAL
Va rugam sa publicati in ziarul dvs. Iuni 22.04.2019 comunicatul de mai ios

COMI-INICAT

S.C. 24 IANUARIE S.A cu sediul in ploiesti str. G-ral
J29/1043/1991 , C.U.I. RO 1343490 , actiunile emise sunr
AeRO face cunoscut actionarilor urmatoarele :

- capital social subscris si varsat 1.220.635 ron
- nr. actiuni 489.254
- valoarea nominala a unei actiuni 2.5lei
- Tip actiuni nominative
- clasa A

DIRECTOR

Dragalina nr. 18 , Nr. ORC
tranzactionate pe piata ATS-

Societatea face cunoscut publicului , faptul ca raportul anual pe 2018 , al societatii
impreuna cu toate documentele aferente suni disponibile pe situl societatii
www24january.ro .

Acest raport cu documentele aferente pot fi solicitate pe adresa
c o m m erc i al @24j anu ary. rro

TNG. ILIE I
DIRECTOR ECONOMIC
EC. 
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A COMPANY OF UZINSIDER
www.24january.ro

18, G-ralDragalina Street, 100157 Ploiegti - Romdnia
Phone: 0040 244 521956 Fax: 0040 244 510325 E-mail: corymercial@.24ianuary.ro
Registered at the Chamber of commerce under no. J29-1043/lggl Fisial ioAe - nO :r.43490

Anunt

in conformitate cu prevederile Legii nr. 3IllggQ privind societdtile comerciale, cu
modificdrile 9i completdrile ulterioare, SC " 24lanuafie " S.A cu sediul in Ploiesti , str.
Dragalina nr. 18 jud. Prahova , avdnd numdrul de ordine in registrul comerfului J
29/104311991 , codul unic de inregistrare RO 1343490 gi o cifri anuald de afaceri de
peste 10 milioane lei, confinnd cd a depus sub numarul 171175070 din data de
19.04.2019 .la DGFP Prahova copie de pe situafiile financiare anuale pentru exerciliul
financiar I ian2018 - 3l dec 2018, insolite de raportul administratorului.

DIRECTOR
ING. ILIE
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19.04.2019

DECLARATIE PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA
S.C. ,,24 IANUARIE ,, S.A - PIATA ACRO

Prezenta declaratie cuprincle o autoevaluare a gradului de indeplinire a prevederilor din principiile
Guvemanta Corporativa penlru piata AeRO ,conform adresei BVB nr. 14170115.12.2015.
Aceasta evaluare a cuprins toate aspectele din fiecare sectiune si subsectiune a princioiilor

guvernanta corporativa.
Prevederi de indeplinit:
A.1. Societatea trebuie sa de:tine un regulament intern al Consiliului care sa includa termeni de referinta
cu privire la Consiliu si Ia functiile de conducere cheie ale societatii. Administrarea conflictului de interese
f a nivelul Consiliului trebuie, de asemenea, sa fie tratat in regulamentul Consiliului.

REGULAMENTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Prevederile de mai jos sunt prevazute in Actul Costitutiv al societatii in conformitate cu

prevederile L.nr. 3 l/1990 R Cap. III sect. III subsectiunea I.
NUMIREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Societatea este administrata de 3 administratori in sistem unitar, constituiti in consiliul de administratie
si vor fi desemnati de catre adunarea generala ordinara cu majoritatea de voturi.
Majoritatea membrilor consiliului de adrninistratie vor fi adrninistratori neexecutivi
Consiliul de administratie alege dintre membrii sai un presedinteal consiliului.
Consiliul de administratie se intruneste ori de cate ori este necesar, dar trebuie sa se intruneasca cel
putin o data la 3 luni la se<Jiul societatii.
Convocarea pentru intrunirea consiliului de administratie va fi transmisa administratorilor cu suficient

timp inaintea intrunirii , cel mai tarziu in preziua intalnirii , termenul putand fi stabilit prin decizie a
consiliului de administratie.Convocarca va cuprinde data,locul unde se va tine seclinta,oidin.u de zi
La fiecare sedinta va fi intocmit un proces verbal , care va cuprinde numele participantilor ordinea de zi
, deciziile luate , numarul de voturi intrunite si opiniile separate. procesul verbal va fi semnat de catre
presedintele de sedinta si de catre cel putin un administrator.

Durata mandatului administratorilor este de 4 ani, si sunt reeligibili .
Remuneratia administratorilor este stabilita prin hotarari ale adunarii generale a actionarilor .
Consiliul de administratie poate delega conducerea societatii clirectorilor din care unul este director
general.
Presedintele consiliului de a.dministratie poate fi numit si director general.

consiliul de administratie reprezinra societatea in raport cu tertii si in justitie prin presedinrele
consiliului de administratie care poate fl si directorul seneral .

Consiliul de administratie inregistreaza la registrui comertului numele persoanelor care reprezinta
socletatea .

Numirea functionarilot societaiii poate fi facuta de catre consiliul de administratie sau delegatadirectorului general
Prevederile acestui articol s;unt completate cu prevederile din legea nr. 31llgg0 republicata cu toatemodificarile la zi .

La preluarea functiei administratorii vor depune la sediul social o declaratie de acceptare a mandatuluiin care vor mentiona expres adresa , faxul, , nr. telefon la care pot fi contactati.

de

de



Sedintele se tin in prezenta a cel putin 2 membrii ai consiliului, deciziile fiind valabil adoptate cuvotul majoritatii membrilor prezentisau cu unanimitate in cazul in care la sedinta sunt prezenti doar doi
membrii . Sedintele sunt conduse de catre presedintele consiliului de administratie .In .cazul in care presedirrtele consiliului de administratie nu este de accord cu hotararile luate deconsiliu de administratie, aOesta poate suspenda aplicarea deciziei respective si o poate supune aprobariiA.G.E.A., care va hatari..
In cazuri exceptionale , justificate prin urgenta situatiei si in interesul societatii , deciziile consiliului deadministratie pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilo r , fara a mai fi necesara ointrunire a acestora.
ATRIBUTIILE CONSILruLUI DE ADMINISTRATIE
consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea rururor
realizarea obiectului de actii,'itate al societatii cu exceptia celor rezervate

l.Aduce la indeplinire hrttararile adunarilor eeneiale

actelor necesare si utile pentru
de lege pentru adunarile generale

2. stabileste directiile p,rincipale de activitate si de dezvoltare a societatii3. stabileste sistemul contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare4. numeste si revoca clirectorii si stabileste remuneratia lor5. supravegheaza activitatea directorilor
6. avizeaza situatiile financiare anuale ale societatii
7' supune anualaprobarii adunarii generale ordinare a actionarilor,raportulasupra activitatii societatiisi situatiile financiare ale anului precedent, BVC si planul de investitii pentru anul urmator si

volumul de credite necesar desfasurarii activitatii
B. organizarea adunarilon generale ale actionarilor
9' aproba incheierea de catre societate a actelor juridice , cu exceptia celor penrru care esle

necesara , potrivit <lispozitiilor imperative ale legii , aprobarea adunarii generaie a actionarilor,
precum si cu exceptia celor pe care clirectorul general actionand individual sau impreuna cu
directorul financiar le pot incheia fara aprobarea consiliului de adrninistratie potrivii limitelor
stabilite de acesta.

10. stabileste tactica si strategia de marcheting
11. decide asupra oricaror probleme de competenta sa.
12. delegarea competentelor catre consiliur de administratie pentru:

- schimbarea sediului societatii
- schimbarea obiectului de activitate
- infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare , sucursale , agentii , reprezentante sau alte

asemenea unitati fara personalitate juridica.
- participarea societatii cu capital social la alte societati existente sau in curs de constituire- adaptarea B.V.C' si a planului de investitii in cursul anului in functie de necesitatile

societatii.
DIRECTORII SOCIETATII - NUMIRE SI ATRIBUTII- ,,Consiliul de administratie deleaga conducerea societatii unui director general si unui director
economic , persoane fizice si va solicita oficiului registrului comertului inregistrarea acestora si
publicarea in MO partea a IV- a .

- Toti ceilalti salariati ai societatii indiferent de denumirea functiei ocupate, nu sunt
iri intelesul art. 143 din L. nr. 3 l/r 990 - privind societatile comerciale .- Toate mentiunile din prezentul act constitutiv la " directori " se refera doar la
general si directorul economic.

- Pentru incheierea oricaror acte iuridice
materiale in sarcina societatii, societatea va
directorul econimir: .

directori

directorul

pnn care se creeaza sau se pot crea oblisatii
fi legal reprezentata de carre diiectorul general si

- Pentru orice alt act de reprezentare sau alt aat de conducere a societatii , cu exceptia
incheierii de acte juridice prin care se creeaza sau se pot crea obligatii in sarcina societaiii ,directorul general si directorul economic pot da mandate unei alte personae pentru
reprezentarea socie:tati i

- Directorul general impreuna cu directorul economic al societatii au competenta de a incheiain numele si pe seama societatii orice act juridic necesar desfasurarii activitatii curente a
societatii cu o valoare mai mica de 100.000 euro, iar pentru activitati din afara activitatii
curente avand o r,'aloare mai mica de 5.000 euro. In cazul depasirii acestor valori , incheierea



actelor juridice se va face cu aprobarea consiliului de administratie , cu exceptia celor de
competenta adunarilor generale .

- Actele juridice necesare desfasurarii activitatii curente a societatii , reprezinta orice acte
necesare si utile pentru realizareaobiectului de activitate al societatii.- Directorul general si directorul economic isi vor exercita mandatul cu loialitate, in interesul
societatii. Acestia. nu vor divulga informatii confidentiale si secrete de afaceri ale societatiinici in timpul mandatului nici dupa incetarea lui.- Durata mandatului directorilor este de 4 ani si sunt eligibili .- Modul de organizare a activitatii directorilor este siabilit prin hotarare a consiliului de
administratie

- Angajatii societat.ii sunt numiti si revocati din functie in conformitate cu procedura aprobata
de consiliul de administratie.

Referitor la competenta si experienta c.A si a conducerii executive ,atasam c.v fiecarui membru alC.A si a conducerii executive.( ANEXE).
PRINCIPIU REA.LIZAT

A'2' Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de membru executivsau neexecutiv al Consiliuluii in alte societati (excluzand filiale ale societatii) si institutii non-profit, vor fi
aduse la cunostinta consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului.
DE REALIZAT au fost depuse aceste angajamente 

'
A'3' Fiecare membru al Comsiliului va informa Consiliul cu privire la orice legatura cu un actionar care
detine direct sau indirect acliuni reprezentand nu mai putin de 5%o din nurnu*l totat de drepturi de vot.
Aceasta obligatie are in vedLere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv pe
aspecte ce tin de decizii ale Consiliului.
Fiecare membru al C'A. se asigura de evitarea unui conflict de interese direct sau indirect cu Societatea
,iar in cuzul aparitiei unui astfel de conflict se va abtine de la dezbatere si vot asupra chestiunii
respective in conformitate cu prevederile legale in vigoare .
Fiecare membru CA va informa in scris aceste aetatii de cate ori este cazul
DE REALIZAT fiecare membru cA va informa in scris aceste detalii
A'4' Raportul anual trebuier sa informeze daca a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducereapresedintelui. Trebuie sa conrtina, de asemenea, numarul de sedinte ale Consiliului.In anul 2018 au avut loc 4 sedinte ale Consiliului de Administratie Fiecare sedinta a fost anuntatain timp util mernbrilor Consiliului de Administratie impreuna cu ordinea de zi si cu documentele supuse
analizei .Dupa fiecare sedinta. s-a incheiat proces verbal si s-a emis decizie cu hotararile sedintei.La fiecare sedinta a C.A. sunt analizati indicatorii economici realizati comparativ cu BVC ,realizareainvestitiilor aprobate de AGA,, contractarea productiei in vederea acoperirii capacitatii de productie .De asemeni conducerea societatii are intalniri cu conducerea sindicatului in care se discuta problernele
curente si sunt analizate solicitarile sindicatului.

REALIZAT
A'5' Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare
este impusa de Bursa de valori Bucuresti va contine cel putin urmatoarele:
A.5.1. Persoana de legatura cu Consultantul Autorizat:

-Persoana de contact si cooperare cu Consultantul Autorizat este directorul economic al societatii -EC Alionte Gicaconform contract de consultanta din 15.04.2015
REALIZAT

A'5'2' Frecventa intalnirilor cu Consultantul Autorizat, care va fi cel putin o data pe luna si ori de cate orievenimente sau informatii rroi implica transmiterea de rapoarte curente sau periodice, astfel incaConsultantul Autorizat sa poarta fi consultati
-Persoana de contact va solicita informatii atunci cand este necesar prin mijloacele de comunicare ladistanta ' De cate ori este necesar va solicita asistenta din pafiea consultantului conform contract deconsultanta din 15.04.2015

REALIZAT
A'5'3' obligatia de a furniza Consultantului Autorizat toate informatiile relevante si orice informatie pe
care in mod rezonabil o solicila Consultantul Autorizat sau este necesara Consultantului Autorizat pentruindeplinirea responsabilitatilor ce-i revin:
consultantul va solicita infonmatii rezonabile de la societate prin persoana de contact a societatii iaracesta se obliga sa le transmita .

REALIZAT



A.5.4. obligatia de a informa Bursa de varori Bucuresti cu
cadrul cooperarii cu Consultantul Autorizat, sau schimbarea

DE REALIZAT CAND ESTE CAZUL
SECTIUNEA B. SISTEMIIL DE CONTROL INTERN

privire la orice disfunctionalitate aparuta in
Consultantului Autorizat.

B.1. Consiliul va adopta 0 politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5%o
sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata
de Consiliu.
In conditiile in care o tran:zactie a societatii cu o filiala , tranzaclie care sa fie de 5 Vo san mai mare
decat activele nete ale societatii sa va aproba de catre C.A.

DE REALIZAT CAND ESTE CAZUL
8.2. Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica separata (departamentul

de audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile unei terte parti independente, .o.. nu raporta
Consiliului, iar, in cadrul societatii, ii va raporta direct Directorului General.

Audituleste organizat pe cele doua componente
AUDITUL EXTER}{

Auditorul intern evalueaza , printr-o abordare sistematica si metodica procesele de management al
riscului, de control si de guvernare a societatii si face propuneri penlru ,po.ir.u eficacitatii acestora.
Organizarea auditului intern se realizeazaconform norrn.io, elaborate de Camera Auditorilor Financiari
din Romania.
Auditorul intem va aduce la cunostinta administratorilor si directorului general aspectele semnificative

constatate in legatura cu managementul riscurilor, control si guvernanta .

Consiliul de administratie sterbileste modul de organizare si ?unctionare a activitatii de audit intern .Auditorul intern trebuie sa irldeplineasca conditiile stipulate de actele normative pentru indeplinirea
acestei activitati .

AUDITUL FINANC]:AR INTERN
Situatiile financiare ale societatii vor fi examinate de catre auditorul financiar ales de catre adunarea
generala ordinara a actionarilor , in conditiile legii , pe o perioada ce poate cuprinde mai multe exercitii
financiare .

Auditorul financiar trebuie sa indeplineasca conditiile stipulate tle actele normative pentru indeplinirea
acestei activitati .

REALIZAT
SECTIUNEA C .RECOMPENSE ECHITABILE SI MOTIVARE
Principii generale

- O societate treburie sa dispuna de o politica de remunerare si de reguli definitorii pentru
aceasta politica. Aceasta va determina forma, structura si nivelul remuneratiei membrilor
Consiliului.

- C.1. Societatea va publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale
membrilor Consiliului si ale directorului general aferente anului financiar respectiv si valoarea
totala a tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si, de u.unt.ouu, ipotezele
cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.

Remuneratia Membrilor Consiliului de Administratie este stabilita si aprobata de AGOA la inceputulfiecarui mandat. AGOA poate modifica remuneratia stabilita initial , in perioada mandatului.consiliul de Administratie stabileste remuneratia directorilor anual .
Remuneratia celorlalti angajati ai societatii se stabileste de catre directorii societatii prin negocierea cusindicatul din societate avancl la baza BVC aprobat de c.A. si AGOA , in functie de performantelefiecarui salariat.
Anual conducatorii locurilor de munca intocmesc fisele de evaluare a salariatilor din subordine. pe
baza acestora sunt intocmite clasamentele pe fiecare echipa din sectiile de fabricatie sau pecompartimetele din societate.
Remuneratia angajatilor are la baza aceste criterii. Procentul mediu de majorare a salariilor angajatitoreste supus aprobarii Consiliului.
Societatea nu acorda imprumuturi membrilor C.A, directorilor sau angajatilor societatii.In raportul anual se va specifica veniturile mmembrilor C.A si direJtorurul gene.ar.DE REALIZAT

D. CONSTRUIND VALCIARE PR]N RELATIA CU INVESTITORII



Principii generale
Societatea va disemina cele mai importante informatii atat in limba romana cat
oferind astfel posibilitatea investitorilor romani si straini de a avea acces la aceleasi
timp.

si in limba engleza,
informatii in acelasi

Societatile din domeniul IT sunt incurajate sa-si publice rapoartele financiare, daca astfel au fost realizate
- si eventual revizuite si auditate, daca este cazul - in sistemul GAAP, supiimentar fata de raportarile
realizate, publicate si revizuite sau auditate in conformitate cu regulile generale in materia rap-ortarilor
financiare.

Referitor la acest principiu trebuie sa mentionam ca structura actionariatului este :- Uzinsider S.A
- SIF Muntenia
- Persoane fizice
- Persoane juridice

31 1.424 actiuni: 76,07 19 yo

71.479 actiuni = 14,6397 o/o

45.328 actiuni = 9,2800 Yo

23 actiuni = 0.0047 %o

Societatea transmite- pietii de capital prin intermediul CNVM si ASF toate rapoartele prevazute de
Regulamentul nr.5/2018 si reglementarile emise de ASF, respecta prevederile L.Nr.3ll1991 R.
Pe pagina de internet a societatii sunt publicate toate infbrmatiile prevazute de prevederile legale

in materie.
Informatiile relevante pentru investitori care urmeaza a fi postate pe pagina de internet a societatii :
De altfel , societatea nu vizeaza atragerea de finantare de- pe piata O-e 

-capitat 
, asa incat informatiite

despre societate sunt limitate la informatiile prevazute de actele normative in vigoare.
D.1.1. Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele
interne ale organelor statutare
REALIZAT

D.1.2. CV-u rile mem lbrilor o rga nelor statuta re
REALIZAT

D.1.3. Rapoartele curente si rapoartele periodice
REALIZAT
D,1.4. Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor: ordin ea de zi si materialele
aferente; hotararile adunarilor generale
REALiZAT
D.1.5. Informatii cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte
evenimente care au ca rezultat obtinerea sau limitari cu privire ia drepturile unui actionar,
incluzand termenele timita si principiire unor astfel de operatiuni
REALIZAT
D.1.6. AIte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice: anularea/
modificarea/ initierear cooperarii cu un Consultant Autorizat; semnarea/ reinnoirea/ terminarea
unui acord cu un Market Maker
REALIZAT

D,1,7. Societatea trebuie sa aiba o functie de Relatii cu Investitorii si sa includa in sectiunea
dedicata acestei functii, pe pagina de internet a societatii, numele si clatele de contact ale unei
persoane care are capacitatea de a furniza, la cerere, informatiile corespunzatoare
DE REALIZAT

D.2. O societate trebuie sa aibra adoptata o politica de dividend a societatii, ca un set de directii referitoare
la repartizarea profitului neto pe care societatea declara ca o va respecta. Principiile politicii de dividend
trebuie sa fie pu blicate pe pagina de internet a societatii.

Nu este cazul. Stabilirea volumului dividendelor este prerogativul A.G.o.A , care stabileste repartizatea
profitului net in functie de necesarul de investitii de e-fectuat din profitul net , iar ceea ce ramane dupa
aceasta repartizare se repartiz;eaza pentru dividende.

REALIZAT

D'3' o societate trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate
sau nu. Prognozele reprezinta concluziile cuantificate ale studiilor care vizeaza determinarea impactului
total al unei liste de factori referitori la o perioada viitoare (asa-numitele ipoteze). politica trebuie sa
prevada frecventa, perioada avuta in vedere si continutul prognozelor. Prognozele, daca sunt publicate,



vor fi parte a rapoartelor anuale' semestriale sau trimestriale. Politica cu privire la pn ognoze trebuie sa fiepublicata pe pagina de internet a societatii.
In fiecare an in luna noir:brie - decembrie se estimeaz a realizarile anului curent si se intocmeste unproiect de BVC pentru anul urmator. Aceste materiale sunt supuse analizei Consiliului de Administratiesi sunt publicate pietii-de r;apital prin intermediul CNVM , ASf si pe pagina de 

-internet 
a societatii.

De- asemenea dupa fiecare sedinta a C.A , AGOA , AGEA ,. into.rerc rapoarte curente care suntpublicate ca si rapoartele trimestriale, semestriale sau anuale .

REALIZAT

D'4' o societate trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel incat sa permitaparticiparea unui numar caf mai mare de actionari.
Avand in vedere structura actionariatului locul desfasurarii AGA se stabileste la sedi'l societatii undesunt create conditiile de participare a actionarilor.

D'5' Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana cat si in englezarcu privire la principalii
factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operationil, profitului net sau orice altindicator fi nanciar relevant.
Avand in vedere ca societateanuvizeazaatragereadeinvestitori ingeneralsi deinvestitori straini in specialnu este absolut necesar cheltuirea de resursurs in acest scoo.

REALIZAT

D'6' Societatea va organiza cel putin o intalnire/ conferinta telefonica cu analisti si investitori, in fiecarean' Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea Relatii cu Investitorii de pe pagina
de internet a societatii, Ia momcntul respectivei inialniri/ conferinte telefonice.
Nu este neaparat cazul' Consiumul de relurse si de faptul ca Societate a nu vizeaza atragerea de investitori in
general si de investitori straini, in special nu justifica aceste intalniri

DI
ING, ILIE

ENERAL DIRECTOR ECONOMIC
EC. ALIONTE GICA
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MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

     

     
 
Index încărcare: 171175070 din 19.04.2019 
Aţi depus un formular tip S1002  cu numărul de înregistrare INTERNT-171175070-2019 din data de
19.04.2019 pentru perioada de raportare 12 2018 pentru CIF: 1343490
 

Nu există erori de validare.



  Entitatea 24 IANUARIE 

Tip situaţie financiară : BL

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 2018

Semnătura electronica

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018 de către entităţile de interes public si de entităţile prevazute la pct.9 alin.(4) 
din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror 
exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic 
F10 - BILANT   
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE 
F30 - DATE INFORMATIVE 
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

  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

Situatii financiare anuale Raportări anuale

Atenţie !

?

  Capitaluri - total 32.688.241

  Profit/ pierdere 747.345

  Capital subscris 1.220.635

Indicatori :
Instrucţiuni

VALIDARE
DEBLOCARE

ANULARE
LISTARE

Corelatii

Import   'balanta.txt'

Import   fisier XML creat cu alte aplicaţii

Import   fisier XML - F10,F20 an precedent

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

  2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii 

  3. subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state 
aparţinând Spaţiului Economic European

   Semnătura _______________________________________________________ 
   Semnătura _____________________________________________________

  Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

ACON AUDIT

  Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

540/2004

  CIF/ CUI

1 3 5 5 4 5 1
Formular VALIDAT

34--Societati pe actiuni

( entitaţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic )

?

Forma de proprietate

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

  Entităţi de 
interes 
public

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale? DA NU

 GIE - grupuri de interes economic

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

?
DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale?

Atenţie !Versiuni

/04.02.2019S1002_A1.0.0

AUDITOR
  Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii 



BILANT
la data de  31.12.2018

Cod 10 - lei -

Denumirea elementului Nr.  Sold la:

F10 - pag. 1

Nr.rd.
OMFP 
nr.10/ 
03.01.19

 rd.
01.01.2018 31.12.2018

A B 1 2

A.  ACTIVE IMOBILIZATE

 I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE                 

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

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

           3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare 
şi       alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) 03 03 9.464 5.668

          4. Fond comercial (ct.2071-2807) 04 04

          5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 
 (ct. 206-2806-2906) 05 05

          6. Avansuri (ct.4094) 06 06

               TOTAL (rd.01 la 06) 07 07 9.464 5.668

  II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

          1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) 08 08 25.424.013 25.554.474

          2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 09 09 11.953.683 12.792.805

          3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) 10 10 25.061 25.850

          4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) 11 11

          5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931) 12 12 1.251.251

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

          7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale  
(ct. 216-2816-2916) 14 14

          8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917) 15 15

          9. Avansuri (ct. 4093) 16 16 144.402 7.145

                TOTAL (rd. 08 la 16) 17 17 38.798.410 38.380.274

  III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE      

           1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961) 18 18

           2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964) 19 19

           3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in 
comun  (ct. 262+263 - 2962) 20 20

           4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in 
comun (ct. 2673 + 2674 -  2965)                

21 21

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

            6. Alte împrumuturi  
(ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) 23 23

                 TOTAL (rd. 18 la 23) 24 24

               ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24) 25 25 38.807.874 38.385.942

B. ACTIVE CIRCULANTE    

 I. STOCURI
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    1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 
322 +  323  + 328 + 351 + 358 + 381  +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) 26 26 3.077.382 3.736.297

    2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 
3952) 27 27 1.502.435 1.344.744

   3. Produse finite şi mărfuri (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 2.119.516 3.617.611

   4. Avansuri (ct. 4091)   29 29 94.340

       TOTAL (rd. 26 la 29)    30 30 6.699.333 8.792.992

    II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare 
de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)   

  1. Creanţe comerciale 1) (ct. 2675* +  2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* +  
4092 + 411 + 413 + 418 - 491)    31 31 5.623.652 6.403.582

   2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*)     32 32

   3. Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile controlate in comun  
 (ct. 453** - 495*) 33    33

   4. Alte creanţe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din  
ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 
5187)

34 34 347.079 243.147

   5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*) 35 35

   6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar 
(ct. 463) 36 35a 

(301)

         TOTAL (rd. 31 la 35 +35a) 37 36 5.970.731 6.646.729

III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT 

    1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591) 38 37

    2. Alte investiţii pe termen scurt  
 (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) 39 38

         TOTAL (rd. 37 + 38) 40 39

 IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI  
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)     

41 40 136.526 271.492

      ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40) 42 41 12.806.590 15.711.213

 C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)   43 42 23.046 43.917

   Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*) 44 43 23.046 43.917

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

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ 
LA 1 AN         
       1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat 
împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)   

46 45

       2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 
1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 47 46 7.583.078 9.104.740

        3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 48 47 1.221.224 1.818.864

        4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 49 48 3.643.725 3.774.876

         5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 50 49 2.385.299 3.127.928

         6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 51 50

         7. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 
1663+1686+2692+2693+ 453***)         52 51
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     8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale 
(ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 
431*** + 436***+ 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 
447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 473*** + 509 + 5186 
+ 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)   

53 52 790.619 1.218.781

     TOTAL (rd. 45 la 52) 54 53 15.623.945 19.045.189
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE  
(rd. 41+43-53-70-73-76) 55 54 -2.794.309 -3.290.059

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54) 56 55 36.013.565 35.095.883

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA  
MAI MARE DE 1 AN

       1. Împrumuturi din emisiunea de  obligaţiuni, prezentându-se separat 
împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

57 56

        2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 
1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)   58 57 881.121

        3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)   59 58

        4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 60 59

        5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 61 60

         6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 62 61

         7. Sume datorate entităţilor asociate si entităţilor controlate in comun 
 (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***) 63 62

          8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale 
(ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 
431*** + 436*** +437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 
447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581+462+4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 
+ 5194 + 5195 + 5196 + 5197)  

64 63

         TOTAL (rd.56 la 63) 65 64 881.121

 H. PROVIZIOANE

         1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517) 66 65

         2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 67 66

         3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) 68 67

          TOTAL (rd. 65 la 67) 69 68

 I. VENITURI ÎN AVANS     

         1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)(rd. 70+71) 70 69 2.738.834 2.407.642

                    Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*) 71 70

                    Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*) 72 71 2.738.834 2.407.642

         2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74) 73 72

                    Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) 74 73

                    Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) 75 74

         3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi  
              (ct. 478)(rd.76+77) 76 75

                    Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*) 77 76

                    Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*) 78 77

         Fond comercial negativ (ct.2075) 79 78

        TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78) 80 79 2.738.834 2.407.642

 J. CAPITAL ŞI REZERVE 

      I. CAPITAL

         1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 81 80 1.220.635 1.220.635
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         2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 82 81

         3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 83 82

         4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 84 83

         5.Alte elemente de capitaluri proprii  (1031) 85 84

         TOTAL (rd. 80 la 84) 86 85 1.220.635 1.220.635

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

     III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 88 87 25.244.118 25.244.118

     IV. REZERVE 

       1. Rezerve legale (ct. 1061) 89 88 244.127 244.127

       2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 90 89

       3. Alte rezerve (ct. 1068) 91 90 5.021.536 5.079.348

        TOTAL (rd. 88 la 90) 92 91 5.265.663 5.323.475

          Acţiuni proprii (ct. 109) 93 92

         Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 94 93

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

     V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)                  SOLD C  (ct. 117) 96 95 210.480 210.480

                                                                                                                SOLD D (ct. 117) 97 96 0 0

     VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR

                                                                                                                SOLD C (ct. 121) 98 97 1.262.380 747.345

                                                                                                                SOLD D (ct. 121) 99 98 0 0

      Repartizarea profitului (ct. 129)    100 99 809.666 57.812

    CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96
+97-98-99) 101 100 32.393.610 32.688.241

     Patrimoniul public (ct. 1016) 102 101

     Patrimoniul privat (ct. 1017) 2) 103 102

     CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79 104 103 32.393.610 32.688.241

  Suma de control F10 : 678436700 / 1848109793

1) Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente 
contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente 
într-o perioadă mai mică de 12 luni. 
2) 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

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

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

  Numele si prenumele

SAVU CONSTANTIN

  Numele si prenumele

ALIONTE GICA

  Nr.de inregistrare in organismul profesional:

9879

   Semnătura _________________________________ 

   Semnătura _________________________________ 

  Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular 
VALIDAT



CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
la data de  31.12.2018

Cod 20 - lei -

F20 - pag. 1

Denumirea indicatorilor Nr.  
Exerciţiul financiar

rd.

2017 2018

A B 1 2

  1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) 01 42.409.556 40.486.783

      Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02 42.272.991 40.472.996

      Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03 136.565 13.787

       Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 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)  06

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

           Sold C 07 0 1.239.201

           Sold D 08 1.926.161 0

  3.  Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale  (ct.721+ 722) 09 22.312

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

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

  6.  Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +  
       7417 + 7419) 12 39.888 21.708

  7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) 13 489.720 354.804

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

      -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584) 15 331.191

  VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)       16 41.035.315 42.102.496

  8. a)  Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)                17 16.604.596 17.345.085

       Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)     18 323.546 393.174

       b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605) 19 882.541 1.132.415

       c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 20 124.047 6.939

       Reduceri comerciale primite (ct. 609) 21 316

 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) 22 12.997.187 14.938.577

     a) Salarii şi indemnizaţii  (ct.641+642+643+644) 23 10.629.172 14.479.532

     b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646) 24 2.368.015 459.045

 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 26 - 27) 25 1.675.621 1.710.008

      a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817) 26 1.675.621 1.710.008

      a.2) Venituri (ct.7813) 27

      b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)        28
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       b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 29

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

  11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38) 31 6.653.469 5.380.532

    11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe 
              (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)    32 5.868.342 4.807.378

    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*)

33 375.151 429.080

    11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652) 34 18.155 18.395

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

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

    11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) 37 391.821 125.679

    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)                      39

          - Cheltuieli (ct.6812) 40

          - Venituri (ct.7812) 41

CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39) 42 39.260.691 40.906.730

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

           - Profit (rd. 16 - 42) 43 1.774.624 1.195.766

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

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

            - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 46

 13.  Venituri din dobânzi (ct. 766*) 47 12 155

            - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 48

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

 15.   Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) 50 328.760 213.519

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

 VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50) 52 328.772 213.674

 16.  Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare 
deţinute ca active circulante (rd. 54 - 55) 53

             - Cheltuieli  (ct.686) 54

             - Venituri (ct.786) 55

 17.  Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*) 56 97.752 111.961

            - din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate             57

 Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 58 650.533 407.671

 CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58) 59 748.285 519.632

  PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

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

              - Pierdere (rd. 59 - 52) 61 419.513 305.958
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 VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) 62 41.364.087 42.316.170

 CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) 63 40.008.976 41.426.362

 18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

              - Profit (rd. 62 - 63) 64 1.355.111 889.808

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

 19.  Impozitul pe profit (ct.691) 66 92.731 142.463

 20. Impozitul specific unor activități (ct. 695) 67

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

 22.  PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:

                - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)        69 1.262.380 747.345

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

  Suma de control F20 : 633968362 / 1848109793

    *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. 
        La rândul 23 - 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”. 
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la data de  31.12.2018

  I. Date privind rezultatul inregistrat
Nr.rd.
OMFP 
nr.10/ 
03.01.19

Nr.  
rd. Nr.unitati Sume

A B 1 2

 Unitaţi care au inregistrat profit 01 01 1 747.345

 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 2.699.355 2.578.817 120.538

  Furnizori restanţi – total (rd. 06 la 08) 05 05 2.503.653 2.383.115 120.538

      - peste 30 de zile 06 06 2.420.410 2.308.753 111.657

      - peste 90 de zile 07 07 83.243 74.362 8.881

      - peste 1 an 08 08

  Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – 
total(rd.10 la 14) 09 09 69.068 69.068

     - 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 69.068 69.068

     - 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 19.836 19.836

  Obligatii restante fata de alti creditori 16 16

  Impozite, contributii  si taxe neplatite la termenul stabilit  
la bugetul de stat, din care: 17 17 106.798 106.798

               - contributia asiguratorie pentru munca  18 17a 
(301) 26.568 26.568

  Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele 
locale 19 18

 III. Numar mediu de salariati Nr. 
rd. 31.12.2017 31.12.2018

A B 1 2

  Numar mediu de salariati 20 19 337 333

  Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, 
respectiv la data de 31 decembrie 21 20 324 333

 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 24.104

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

                   - subvenţii aferente veniturilor, din care: 33 32 24.104

                                  - subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *) 34 33 24.104

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 37 810.168

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

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

Nr. 
rd. 31.12.2017 31.12.2018

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. 31.12.2017 31.12.2018

A B 1 2
  Cheltuieli de inovare 47 45

VIII. Alte informaţii     Nr. 
rd. 31.12.2017 31.12.2018

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 47 144.402 7.145

  - 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)

  Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)   54 48
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        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 6.547.216 7.421.487

- 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 4.797.621 5.584.521

- 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 1.001.270 1.063.476

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 61 332.925 243.147

         - creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale 
(ct.431+437+4382) 70 62 38.221 41.060

        - creante fiscale in legatura cu bugetul statului  
(ct.436+441+4424+4428+444+446) 71 63 292.308 202.087

         - subventii de incasat(ct.445) 72 64 2.396

         - 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 30.221 31.279
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 Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), 
(rd.72 la 74) 79 71 37.200 43.917

       - 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 37.200 43.917

      - 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

 Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor  

economici ****)
85 77

  Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 
+ 507 + din ct.508), (rd.79 la 82) 86 78

         - acţiuni necotate emise de rezidenti 87 79

         - părţi sociale emise de rezidenti 88 80

         - actiuni emise de nerezidenti 89 81

        - obligatiuni emise de nerezidenti 90 82

 Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)         91 83
 Casa în lei şi în valută (rd.85+86 ) 92 84 3.568 2.642

          - în lei (ct. 5311) 93 85 3.568 2.642

          - în valută (ct. 5314) 94 86

 Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd.88+90) 95 87 132.926 268.850

        - în lei (ct. 5121), din care: 96 88 127.066 266.448

            - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 97 89

        - în valută (ct. 5124), din care: 98 90 5.860 2.402

          - conturi curente în valută deschise la bănci  
               nerezidente 99 91

 Alte conturi curente la bănci şi acreditive, (rd.93+94) 100 92

           - sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de 
încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)        101 93

           - sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din 
ct. 5125 + 5414) 102 94

Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 
116 + 119 + 122 + 128) 103 95 8.040.867 9.940.449

Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de 
la instituții financiare pentru care durata contractului de 
credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162),  
(rd .97+98) 

104 96

                - în lei 105 97

                - în valută 106 98

 Credite bancare externe pe termen lung  (ct. 1623 + 1624 + 
1625 ) (rd.100+101) 107 99

                  - în lei 108 100

                  - în valută   109 101
 Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 
1626 + din ct. 1682) 110 102
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 Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166  + 1685 + 
1686 + 1687) (rd. 104+105) 111 103

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

                   - în valută 113 105

 Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care: 114 106

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

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

116 108 7.250.248 8.721.668

 - 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)

117 109 1.145.435 2.177.875

- 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)

118 109a 
(309)

Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 
423 + 424 + 426 + 427 + 4281) 119 110 297.720 373.378

  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)

120 111 460.472 784.683

               - datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale 
(ct.431+437+4381) 121 112 323.643 503.930

               - datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.436
+441+4423+4428+444+446) 122 113 115.449 240.537

               - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate 
(ct.447) 123 114 21.380 40.216

               - alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) 124 115

Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451),  din 
care: 125 116

          - datorii cu entităţi afiliate nerezidente 2) 
           (din ct. 451), din care: 126 117

              - cu scadența inițială mai mare de un an 127 118

              - datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente 
indiferent de scadență (din ct. 451) 128 118a 

(310)

Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care: 129 119 32.424 41.380

     - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice 130 120 32.424 41.380

     - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice 131 121

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 
472 + 473 + 478 + 509)    (rd.123 la 127) 132 122 3 19.340

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

133 123 3 19.340

                 -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)

134 124

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

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

transfer de la clienţi (ct. 478)
137 127

  Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care: 138 128

            - către nerezidenți 139 128a 
(311)

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

140 129

  Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: 141 130 1.220.635 1.220.635

           - acţiuni cotate 4) 142 131 1.220.635 1.220.635

           - acţiuni necotate 5) 143 132

           - părţi sociale 144 133

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

 Brevete si licente (din ct.205) 146 135 246.051 248.061

 IX. Informatii privind cheltuielile cu 
colaboratorii  

Nr. 
rd. 31.12.2017 31.12.2018

A B 1 2

   Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 147 136 0 0

 X. Informaţii 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 în 
administrare 148 137

 Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în 
concesiune 149 138

 Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 150 139

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

Nr. 
rd. 31.12.2017 31.12.2018

A B 1 2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 6) 151 140

 XII. Capital social vărsat Nr. 
rd. 31.12.2017 31.12.2018

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)

152 141 1.220.635 X 1.220.635 X

  - deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144) 153 142

       - deţinut de instituţii publice de subord. centrală 154 143

       - deţinut de instituţii publice de subord.  locală 155 144

  - deţinut de societăţile cu capital de stat, din care: 156 145

       - cu capital integral de stat 157 146

       - cu capital majoritar de stat 158 147

       - cu capital minoritar de stat 159 148

  - deţinut de regii autonome 160 149

  - deţinut de societăţi cu capital privat 161 150 1.106.563  90,65 1.107.190  90,71

  - deţinut de persoane fizice 162 151 114.072   9,35 113.445   9,29

  - deţinut de alte entităţi 163 152
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Nr. 
rd. Sume

A B 2017 2018

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat 
sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar 
de către companiile naţionale, societăţile naţionale, 
societăţile şi regiile autonome, din care:

164 153

- către instituţii publice centrale; 165 154

- către instituţii publice locale; 166 155

- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ 
teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni 
sau participaţii indiferent de ponderea acestora. 

167 156

Nr. 
rd. Sume

A B 2017 2018
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat 
sau local, virate în perioada de raportare din profitul 
companiilor naţionale, societăţilor naţionale, 
societăţilor şi al regiilor autonome, din care:

168 157

- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al 
anului precedent, din care virate: 169 158

        - către instituţii publice centrale 170 159

        - către instituţii publice locale 171 160

        - către alţi acţionari la care statul/ unităţile 
          administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin 
          direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de 
          ponderea acestora.

172 161

- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare 
anterioare anului precedent, din care virate: 173 162

        - către instituţii publice centrale 174 163

        - către instituţii publice locale 175 164

        - către alţi acţionari la care statul/ unităţile 
          administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin 
          direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de 
          ponderea acestora

176 165

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

Nr. 
rd. Sume  (lei)

A B 2017 2018

        - dividendele interimare repartizate  8) 177 165a 
(312)

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

Nr. 
rd. Sume  (lei)

A B 2017 2018

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea 
nominală), din care: 178 166

     - creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 179 167

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice  (la cost de 
achiziţie), din care: 180 168

     - creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 181 169

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

A B 2017 2018

Venituri obţinute din activităţi agricole 182 170
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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 muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 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 entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de 
Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației. 
 *****) 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. 153 - 163 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului 
social vărsat  înscris la rd. 152. 
 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. Nu se raportează dividendele 
prezentate la rd. 164.



la data de  31.12.2018

Elemente de  
imobilizari 

 Nr. 
rd.

Valori brute

Sold  
initial

Cresteri Reduceri

Total Din care: 
dezmembrari 

si casari

Sold final  
(col.5=1+2-3)

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Cod 40  

F40 - pag. 1

 - lei - 

A B 1 2 3 4 5

I.Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si 
cheltuieli de dezvoltare 01 X

Alte imobilizari 02 286.581 2.010 X 288.591

Avansuri acordate pentru  
imobilizari necorporale 03 X

Active necorporale de explorare 
si evaluare a resurselor minerale 04 X

TOTAL (rd. 01 la 04) 05 286.581 2.010 X 288.591

II.Imobilizari corporale 

Terenuri 06 23.488.770 X 23.488.770

Constructii 07 4.611.822 273.902 4.885.724

Instalatii tehnice si masini 08 23.141.831 2.394.449 103.748 103.748 25.432.532

Alte instalatii , utilaje si mobilier 09 84.648 6.223 90.871

Investitii imobiliare 10

Active corporale de explorare si 
evaluare a resurselor minerale 11

Active biologice productive 12

Imobilizari corporale in curs de 
executie 13 1.251.251 1.423.324 2.674.575 0

Investitii imobiliare in curs de 
executie 14

Avansuri acordate pentru 
imobilizari corporale 15 144.402 137.257 7.145

TOTAL (rd. 06 la 15) 16 52.722.724 4.097.898 2.915.580 103.748 53.905.042

III.Imobilizari financiare 17 X

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 
(rd.05+16+17) 18 53.009.305 4.099.908 2.915.580 103.748 54.193.633



SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE 

 - lei - 

F40 - pag. 2

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

anului

Amortizare aferenta 
imobilizarilor scoase 

din evidenta 

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

A B 6 7 8 9

I.Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si 
cheltuieli de dezvoltare 19

Alte imobilizari 20 277.117 5.806 282.923

Active necorporale de explorare 
si evaluare a resurselor minerale 21

TOTAL (rd.19+20+21) 22 277.117 5.806 282.923

II.Imobilizari corporale 

Terenuri 23

Constructii 24 2.676.579 143.441 2.820.020

Instalatii tehnice si masini 25 11.188.148 1.555.327 103.748 12.639.727

Alte instalatii ,utilaje si mobilier 26 59.587 5.434 65.021

Investitii imobiliare 27

Active corporale de explorare si 
evaluare a resurselor minerale 28

Active biologice productive 29

TOTAL (rd.23 la 29) 30 13.924.314 1.704.202 103.748 15.524.768

AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30) 31 14.201.431 1.710.008 103.748 15.807.691



SITUATIA  AJUSTARILOR  PENTRU  DEPRECIERE 
F40 - pag. 3

 - lei - 

Elemente de imobilizari Nr. 
rd. Sold initial Ajustari constituite 

in cursul anului
Ajustari 

 reluate la venituri
Sold final   

(col. 13=10+11-12)

A B 10 11 12 13

I.Imobilizari necorporale 

Cheltuieli de constituire si  
cheltuieli de dezvoltare 32

Alte imobilizari 33

Active necorporale de explorare si 
evaluare a resurselor minerale 34

TOTAL (rd.32 la 34) 35

II.Imobilizari corporale 

Terenuri 36

Constructii 37

Instalatii tehnice si masini 38

Alte instalatii, utilaje si mobilier 39

Investitii imobiliare 40

Active corporale de explorare si 
evaluare a resurselor minerale 41

Active biologice productive 42

Imobilizari corporale in curs de 
executie 43

Investitii  imobiliare in curs de 
executie 44

TOTAL (rd. 36 la 44) 45

III.Imobilizari financiare 46

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - 
TOTAL (rd.35+45+46) 47
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Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Cont SumaNr.cr.

OK

1

?

  (ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

Preluare F10, F20 col.2
Conturi entitati mijlocii si mari 1011 SC(+)F10L.R81

Sterge date incarcate

Atentie !   Selectati mai intâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

1 -

+ Salt


