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RAPORTUL  AUDITORULUI INDEPENDENT   

 

Destinatar  : CONSILUL DE ADMINISTRATIE A S.C. MARTENS  SA  GALATI 

                    : ADUNĂREA  GENERALA  A ACŢIONARILOR  S.C. MARTENS  SA   

 

Raport cu privire la auditul situatiilor financiare  

 

   Opinia  

Am auditat situaţiile financiare ale societatii   MARTENS  SA GALATI  cu sediul în Galaţi, str. 

Grigore Ventura nr. 1, inregistrata la Registrul Comerţului sub nr. J17/133/1991 , indentificată 

prin codul unic de inregistrare RO1627270 , care cuprind: Bilant cod 10 la data de 31.12.2018, 

Contul de profit si pierdere  cod 20, Date informative cod 30, Situaţia activelor imobilizate cod 40,  

Situatia modificarilor capitalului propriu , Situatia fluxurilor de trezorerie, inclusiv un sumar al 

politicilor contabile semnificative si alte note explicative. 

Rezultatele economice, respectiv poziţia financiară şi performanţa financiară  a societţii 

pot fi sintetizate astfel: 

Indicatori                                                    2017                           2018                  2018/2017 

                                                                       Lei                          Lei                             % 

Total capitaluri proprii                           6.785.918                (1.983.398)   

Cifra de afaceri                                       18.119.043               24.764.858            136,68       

Disponibilităţi băneşti                                206.604                       61.953               29,99 

Rezultatul net al exercitiului             ( 10.034.022)              (8.769.315)    

(profit/pierdere)       

În opinia noastră,  situaţiile financiare anexate prezintă în mod  fidel,  sub toate aspectele  

semnificative poziţia financiară a companiei  MARTENS  SA  la 31.12.2018,  performanţa sa 

financiara si fluxurile sale de trezorerie pentru anul care s-a incheiat la această dată, in 

conformitate cu prevederile ORDINUL MINISTERULUI FINANȚELOR PUBLICE 1802/29.12.2014 – 
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pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și 

situațiile financiare anuale consolidate cu modificarile si completarile ulterioare si ORDIN Nr. 

10/2019 din 3 ianuarie 2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea 

situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la 

unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice şi pentru reglementarea unor aspecte 

contabile 

Baza pentru opinie  

Am desfasurat auditul in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (“ISA”). 

Responsabilitatea noastra in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea 

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare din raportul nostru . Suntem 

independenti fata de companie conform cerintelor etice relevante pentru auditul situatiilor 

financiare si ne-am indeplinit celelalte responsabilitati , conform acestor cerinte . Considerăm că 

probele de audit obţinute sunt suficiente şi adecvate pentru a furniza o bază a opiniei noastre de 

audit. 

Aspecte cheie de audit  

Am solicitat lamuriri de la Conducerea societati cu privire la rezultatul financiar inregistrat 

de societate si masurile care le considera necesare pentru continuarea activitatii societatii.  

 Prin adresa din 15.03.2019 societatea aduce unele clarificari privind activitatea 

desfasurata in anul 2018 in comparatie cu anul 2017 , astfel:  

La  sfarsitul anului 2018 s-a inregistrat vanzari de bere de 177.870 hl in crestere cu 9.155 

hl fata de anul precedent.  Cifra de afaceri din anul 2018 este de 24.681.251 lei mai mare cu 

6.786.617 lei fata de anul 2017, iar rezultatul din exploatare este negativ  de 7.350.543 lei fata de 

8.404.380 lei din anul anterior.    

In  luna mai 2017 actionarul majoritar Bochold Belgia a preluat conducerea si controlul 

fabricii si a creat strategii de vanzare directa cu modificarea pietii de desfacere.  

Pentru asigurarea necesarului de capitalului circulant actionarul majoritar a  imprumutat 

societatea cu 850.000 euro pentru sustinerea activitatii economice in anul 2017  si cu 1.230.000 
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euro in anul 2018 in scopul sustinerii activitatii curente si mai ales a relansarii din perioada 

urmatoare .  

Pentru eficientizarea activitatii societatii si-a extins piata de desfacere a berii  pe piata 

externa , precum si  fabricarea de sortimente de bere imbuteliate in sticle sau doze metalice.   

Cifra de afaceri neta in anul 2019 va fi de  31.050.705 lei asa cum este prevazuta in 

Bugetul de venituri si cheltuieli . Pierderea înainte de impozitare preconizat a se realiza in anul 

2019  este de 3.575.680 lei fata  de pierderea de 8.769.315 lei realizata in anul 2018.   

In anul 2018 pentru diminuarea efectelor scăderii vânzărilor pe piața internă, în special a 

berilor imbuteliate in PET, s-a dezvoltat gama de sortimente de bere imbuteliată in recipiente 

vandabile, respectiv sticlă si doze metalice, fapt ce a condus la cresterea cifrei  de afaceri in anul 

2018 fata de 2017  de la 18.119.043 lei la 24.764.858 lei adica cu 36,68%  ca urmare a cresterii 

vanzarilor pe piata externa (12,99% din vanzari aferente anului 2018 au fost destinate exportului) 

s-a dezvoltat gama de sortimente de bere imbuteliată in recipiente vandabile, respectiv sticlă si 

doze metalice. 

De asemenea  societatea  precizeaza ca nu este un risc in ceea ce peiveste continuitate din 

urmatoarele motive:    

1.  În luna Ianuarie a anului 2019 s-au semnat doua contracte de credit cu Raiffeisen Bank 

S.A. printre care: 

a. Prelungirea liniei de credit în valoare de 5.600.000 lei; 

b. Prelungire scrisoare de garanție bancară în valoare de 100.000 euro respectiv 

473.801 lei, emisă în favoarea Biroului Regional Vamal pentru garantarea 

antrepozitului fiscal. 

2. Nu sunt datorii semnificative către furnizori mai vechi de 180 zile; 

3. Societatea nu înregistrează debite restante la bugetul asigurărilor sociale, bugetul 

consolidat al statului și bugetele locale precum și către salariați;  

4. Din totalul datoriilor înregistrate la 31 Decembrie 2018, suma de 37.605.721 lei este către 

acționarul majoritar care susține relansarea activitatii.   
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Conducerea societatii considerăm că toate actiunile întreprinse după schimbarea 

managementului si până în prezent sunt realizate cu scopul dezvoltării activitătii, a eficientizării 

acesteia si continuarii activitatii întocmind situațiile financiare pe principiul continuității activității. 

Auditorul specifica ca societatea are capitaluri proprii negative in suma de 1.983.398 lei 

ceea ce ar trebui sa constituie un semnal de alarma pentru conducerea societatii . Capitalul 

propriu negativ denota un grad de indatorare foarte mare al firmei, imposibilitatea acesteia de a-

si achita datoriile din fonduri proprii, astfel punandu-se problema si continuitatii activitatii 

precum si faptul ca orice persoană interesată (exemplu: autorităţile fiscale) se poate adresa 

instanţei pentru a cere dizolvarea societăţii. 

Opinia auditorului este ca actionarii ar trebui sa hotarasca marirea capitalului social ceea 

ce va  conduce la realizarea de capitaluri proprii pozitive conform legislatiei in vigoare. 

Evidentierea unor aspecte 

În ceea ce priveşte controlul intern,  acesta se realizează în principal prin controlul de gestiune şi 

prin controlul financiar preventiv. Auditorul recomandă proceduri mai detaliate de control intern şi o mai 

atentă supraveghere din partea managementului cu responsabilităţi mult mai precise şi mai detaliate în 

fişele posturilor. Auditul intern se realizaeaza de o firma de audit extern. 

Neparticipând  la inventarierea faptică a stocurilor, responsabilitatea pentru efectuarea 

inventarierii revine comisiilor de inventariere şi comisiei centrale. 

Alte informaţii - Raport asupra conformităţii raportului administratorilor cu situatiile financiare 

si alte aspecte. 

Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea şi prezentarea raportului 

administratorilor în conformitate cu cerintele OMFP nr 1802/2014 pentru aprobarea 

Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare 

anuale consolidate punctul 489 -492 care sa nu contină denaturari semnificative şi pentru acel 

control intern pe care conducerea îl considera necesar pentru a permite intocmirea raportului  

administratorilor care sa nu contina denaturari semnificative datorate fraudei sau erorii.  

Raportul administratorilor prezentat in 7 pagini (de la pag 1 la 7) nu face parte din 

situatiile financiare individuale.  
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Opinia noastra asupra situatiilor financiare individuale nu acopera raportul 

administratorilor .  

În legătură cu auditul nostru privind situațiile financiare individuale, noi am citit raportul 

administratorilor anexat  situațiilor financiare individuale si este prezentat in 7 pagini (de la 

pagina 1 la 7)  si raportăm că: 

a) în raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie consecvente, în toate 

aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare individuale anexate; 

b)  raportul  administratorilor identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, 

informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 (reglementari contabile privind 

situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate); 

c)      în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare 

individuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2017 cu privire la 

Societate și la mediul acesteia, nu am identificat informații incluse în raportul administratorilor 

care să fie eronate semnificativ. 

Administratorii societăţii consideră, că aceasta îşi va putea continua activitatea în viitorul 

previzibil, şi prin urmare, situaţiile financiare au fost întocmite pe baza principiului continuităţii 

activităţii. 

Responsabilitatea conducerii pentru «Situatiilor financiare anuale » 

Conducerea Societatii  este responsabila de intocmirea si prezentarea fidela a «Situatiilor 

financiare anuale » in conformitate cu ORDINUL MINISTERULUI FINANȚELOR PUBLICE 

1802/29.12.2014 – pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare 

anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate si ORDINUL nr. 10/2019 din 3 ianuarie 

2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi 

a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului 

Finanţelor Publice şi pentru reglementarea unor aspecte contabile,  a Declaratia 101 privind 

impozitul pe profit pentru anul 2018. Raspunderea conducerii cuprinde planificarea, 

implementarea si mentinerea controlului intern necesar intocmirii si prezentarii corecte a 

«Situatiilor financiare anuale » care sunt lipsite de denaturare semnificativa, fie cauzate de frauda 
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sau eroare, fie de selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate si efectuarea de estimari 

contabile,  rezonabile pentru circumstantele date. 

In intocmirea situatiilor financiare conducerea este responsabila pentru aprecierea 

capacitatii Companiei de a-si continua activitatea, prezentand, daca este cazul , aspecte 

referitoare la continuitatea activitatii si intocmind contabilitatea si situatiile financiare, pe baza 

principiului continuitati .   

Responsabilitatea auditorului.  

Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care 

situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda , 

fie de eroare, precum si emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra asupra 

corectitudinii informatiilor cuprinse in «Situatiilor financiare anuale». Asigurarea rezonabila 

reprezinta un nivel ridicat de asigurare , dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in 

conformitate cu ISA –urile va detecta intodeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. 

Denaturarea poate fi cauzata fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se 

poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat vor influienta deciziile 

economice ale utilizatorilor , luate in baza acestor situatii financiare.      

  Am efectuat auditul in conformitate cu ISA, editia 2015, editate de Camera Auditorilor Financiari 

din Romania, care sunt in acord cu Normele internationale de audit. Aceste norme prevad faptul 

ca trebuie sa ne conformam cerintelor de etica si sa planificam, astfel incat sa se obtina o 

asigurare rezonabila ca «Situatiilor financiare anuale », nu contin erori semnificative.  

Un audit implica desfasurarea procedurilor necesare pentru obtinerea probelor de audit 

referitoare la valorile si informatiile prezentate în « Situatiilor financiare ». Procedurile selectate 

depind de rationamentul profesional al auditorului, inclusiv de evaluarea riscurilor de denaturare 

semnificativa a situatiilor financiare cauzata de frauda, sau eroare. 

În efectuarea acelor evaluari ale riscului, auditorul ia in considerare controlul intern 

relevant pentru întocmirea si prezentarea fidela a «Situatiilor financiare anuale », in vederea 

conceperii de proceduri de audit adecvate în circumstantele date, dar nu cu scopul exprimarii 

unei opinii cu privire la eficienta controlului intern al entitatii. Un audit include, de asemenea, 
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evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite si masura în care estimarile 

contabile elaborate de conducere sunt rezonabile, precum si evaluarea prezentarii generale a 

situatiilor financiare. 

Utilizare raport 

 Acest raport este intocmit exclusive in vederea depunerii situatiilor financiare ale 

societatii, aferente perioadei incheiate la 31 decembrie 2018 la M.F.P. si altor organe abilitate 

prin lege. 

Data: 21.03.2019  

AUDITOR  SC MICONT EXPERT SRL Autorizaţie CAFR 189/2002    

Galati , str. Melodiei, nr. 14, bl. C11, ap. 10 CIF RO13319231, J17/536/2000 

Administrator Auditor financiar Munteanu Ioana, aut. CAFR 594/2001  
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ANEXE: 

I. Bilantul contabil incheiat la 31.12.2018 

II. Contul de profit si pierdere la 31.12.2018 

III. Situatia modificarilor capitalului propriu la 31.12.2018 

IV. Situatia fluxurilor de disponibilitati la 31.12.2018 

V. Reguli si metode contabile 

VI. Informatii complementare: 

a). Note asupra bilantului contabil. 

b). Note asupra contului de profit si pierdere. 

c). Diverse. 

VII  Alte aspecte   
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                                                                                                                                  ANEXA I 
SC MARTENS SA GALAŢI 

BILANŢ LA DATA DE 31.12.2018 
Nr. Denumirea SOLD    

Crt. indicatorului 01.01.2018 31.12.2018 dif  2018/ 

  
  

  
  

2018- 2017 

Sume Sume 2017  % 

0 1 2 4 6   

1. ACTIVE     

1.1. Active imobilizate:         

- Imobilizari necorporale              3.556                   804             (2.752) 22,61 

-  Imobilizări corporale    37.494.396    36.566.634         (927.762) 97,53 

- Imobilizari financiare                       -                      -      

  Active imobilizate total    37.497.952     36.567.438         (930.514) 97,52 

1.2. Active circulante:         

- Stocuri      8.057.178       8.910.798          853.620  110,59 

- Creanţe       3.337.213       3.817.002          479.789  114,38 

-  Disponibilităţi băneşti          206.604            61.953         (144.651) 29,99 

- Investiţii pe termen scurt               1.767               1.767                    -    100,00 

  Active circulante total    11.602.762     12.791.520       1.188.758  110,25 

1.3. Cheltuieli în avans              1.636              8.774              7.138  536,31 

  ACTIVE Total    49.102.350     49.367.732          265.382  100,54 

2. PASIVE         

2.1. Capitaluri Proprii:         

- Capital social       2.331.335      2.331.335                    -    100,00 

- Rezerve din reevaluare    20.386.817     20.338.895           (47.922) 99,76 

- Rezerve         336.219          336.219                    -    100,00 

- Rezultatul Reportat   (6.234.431)  (16.220.532)     (9.986.101) 260,18 

-  Rezultatul Exerciţiului (10.034.022)    (8.769.315)      1.264.707  87,40 

- Repartizarea profitului         

  Capitaluri Proprii Total      6.785.918    (1.983.398)     (8.769.316) -29,23 

2.2. 
Datorii ce trebuie plătite într-o 
perioadă de până la 1 an 

          
19.338.281  

          
28.308.701  

     8.970.420  
146,39 

2.3. Datorii ce trebuie plătite într-o 
perioada mai mare de 1 an 

          
22.978.151  

          
22.763.962  

       (214.189) 
99,07 

2.4. Provizioane pentru riscuri si 
cheltuieli                         -    

               
278.467  

        278.467  
  

2.5. Venituri în avans         

  PASIVE Total   49.102.350    49.367.732          265.382  100,54 
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                                                                                                                                           ANEXA II 
CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE  

La data de 31 decembrie 2018 

   31.12.2017   31.12.2018   dif +/-  % 

1 2                       3   4=3-2  5=3/2% 

VENITURI DIN EXPLOATARE          

 Cifra de afaceri (a+b+c+d)          18.119.043       24.764.858       6.645.815  136,68 

                  din care :         

a) Venituri din producţia 
vândută        18.695.332        25.786.035       7.090.703  137,93 

b) Venituri din vânzarea marf.                 20.693            20.693    

c)rabaturi reduceri comerciale            (576.289)        (1.041.870)       (465.581) 180,79 

d) Venituri din subvenţii         

 Venituri din variaţia stocurilor             (23.381)         1.022.257       1.045.638  -4372,17 

venituri aferente costului 
serviciilor  in curs de executie             172.454             119.587          (52.867)   

Producţia de imobilizări          

Alte venituri din exploatare             702.568             237.250        (465.318) 33,77 

1.Total venituri din exploatare 
(1+2+3+4) 18.970.684       26.143.952       7.173.268  137,81 

          

VENITURI FINANCIARE          

Venituri din dobanzi                        1                     (1) 0,00 

Alte venituri financiare dif curs             411.487             420.937              9.450  102,30 

2.Total venituri financiare 411.488            420.937              9.449  102,30 

3. Venituri extraordinare 0                      -        

 A. TOTAL VENITURI (1+2+3) 19.382.172       26.564.889       7.182.717  137,06 

                                     

 CHELTUIELI DIN ACTIV DE EXPL.         

                            din care:          

Chelt. cu materii prime şi 
materialele        10.950.293        15.093.639       4.143.346  137,84 

Cheltuieli cu amortizarea          2.152.949          1.933.688        (219.261) 89,82 

Alte cheltuieli materiale              219.978             457.330          237.352  207,90 

Cheltuieli cu marfurile                10.849      

rabaturi comerciale primite              (132.131)     

Cheltuieli cu salariile          4.134.082          5.220.913       1.086.831  126,29 

Chelt cu asig. Sociale si protec. 
soc          1.021.540             163.615        (857.925) 16,02 

Chelt cu impozite, taxe  si vars 
asim.              195.117             282.782            87.665  144,93 

 Chelt privind prestaţiile          5.324.208          6.540.990       1.216.782  122,85 
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externe  

    Celtuieli cu energia şi apa          2.368.223          2.920.759          552.536  123,33 

    Ajustărea activelor  circ.                   86.645             140.944            54.299  162,67 

alte chelt exploatare             700.290             375.545        (324.745) 53,63 

cheltuieli cu protectia mediului              221.739             207.104          (14.635) 93,40 

ajustari din provizioane               278.468      

  4.Total cheltuieli din 
exploatare 27.375.064       33.494.495       6.119.431  122,35 

          

  CHELTUIELI FINANCIARE          

     Cheltuieli  cu dobanzile             999.555          1.331.879          332.324  133,25 

     Alte cheltuieli financiare          1.041.575             507.830        (533.745) 48,76 

  5.Total cheltuieli financiare 2.041.130         1.839.709        (201.421) 90,13 

  6.Cheltuieli extraordinare 0                      -                     -      

  B. Total cheltuieli (4+5+6) 29.416.194       35.334.204       5.918.010  120,12 

   Profit/pierdere brut (A-B)      (10.034.022)        (8.769.315)      1.264.707  87,40 

impozit profit                         -                     -      

profit net       (10.034.022)        (8.769.315)      1.264.707  87,40 
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                                                                                                                                                                ANEXA III 

Situaţia modificărilor capitalului propriu 
La data de 31.12.2018 

Elemente ale capitalului 
propriu 

Sold  Creşteri Reduceri Sold la 
31.12.2018 

1.01.2018 Total din 
care 

Prin 
transfer 

Total din 
care 

Prin 
transfer 

0 1 2 3 4 5 6 

Capitalul subscris varsat     2.331.335                    2.331.335  

Capitalul subscris nevarsat                                  -    

Rezerve din reevaluare   20.386.817               47.922            20.338.895  

Rezerve legale         131.133                  131.133  

Rezerve pentru acţiuni proprii                                  -    

Rezerve statutare sau cont.                                  -    

Rezerve reprez surplusul 
realizat din reevaluare  

                          
-    

                               -    

Alte reserve          205.086                  205.086  

Rezerve din conversie             

Rezultatul reportat          
(229.115) 

        

   Profit nerepartizat  

   Pierdere neacoperită (18.562.080) (10.034.022)       (28.825.217) 

Rezultatul provenit din 
adoptarea pentru prima dată a 
IAS mai puţin IAS 29   

          

              Sold creditor   

Sold debitor             

Rezultatul reportat provenit 
din modificările politicilor 
contabile    

          

             Sold creditor   

Sold debitor             

Rezultatul reportat provenit 
din corectarea erorilor 
fundamentale   

        229.114          

             Sold creditor   

Sold debitor      (229.114)                                    

Rezultatul reportat 
reprezentând surplusul 
realizat din rezerve din reeval. 

     
12.556.763  

          47.922                12.604.685  

Rezultatul exerciţiului financiar                                  -    

             Sold creditor   

Sold debitor (10.034.022) (8.769.315)   (10.034.022)           (8.769.315) 

Repartizarea profitului             

Total capitaluri      6.785.918  (18.755.416)                      (9.986.100)                             (1.983.398) 
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                                                                                                                     ANEXA IV 
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 

La 31.12.2018 

EXPLICATII / PERIOADA 

Exercitiul financiar 

  Precedent Curent 

Fluxuri de numerar din activitati de exploatare: 

Incasari de la clienti 26.757.982 29.722.620 

Plati catre furnizori si angajati 20.868.773 27.993.612 

Plati pentru impozite si taxe 7.739.091 5.511.534 

Dobanzi platite           439.691  
               

559.230  

Impozit pe profit platit     

Alte incasari        3.912.783  
            

6.254.625  

Numerar net din activitati de exploatare 1.623.210 1.912.869 

Fluxuri de numerar din activitati de investitii: 

Plati pentru achizitionarea de imobilizari 486.791 895.060 

Incasari din vanzarea de imobilizari corporale 167.715 133.594 

Dobanzi incasate 1   

Dividende incasate 0   

Numerar net din activitati de investitii -319.075 -761.466 

Fluxuri de numerar din activitati de finantare: 

Incasari din emisiunea de actiuni 0 0 

Incasari din imprumuturi  2.349.058 2.098.391 

Plata datoriilor aferente liniilor de credit si leasing 
financiar 3.710.645 3.394.445 

Dividende platite     

Numerar net din activitatea de finantare -1.361.587 -1.296.054 

Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de 
numerar -57.452 -144.651 

Numerar si echivalente de numerar la inceputul 
exercitiului financiar 264.056 206.604 

Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul 
exercitiului financiar 206.604 61.953 
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                                                                                                                     Anexa nr. V  
1.Informaţii generale 

 S.C. MARTENS S.A., cu sediul în Galaţi, str. Grigore Ventura nr. 1 este inregistrata la 

Registrul Comerţului sub nr. J17/133/1991 si are ca obiect de activitate principal producerea şi 

comercializarea berii şi malţului, precum si a bauturilor racoritoare. 

 La data de 31.12.2017 SC MARTENS SA Galati are un capital social de 2.331.335 lei, 

reprezentand 932.534 actiuni nominative a 2,50 lei fiecare.  

Structura sintetica consolidata a actionariatului la data de 31.12.2018, conform datelor 

furnizate de catre Depozitarul Central, se prezinta astfel: 

- BOCKHOLD nv. BOCHOLT Belgia – 631.008 actiuni nominative  a 2,50 lei, reprezentand 

67,6660% din capitalul social; 

- PERSOANE JURIDICE – 78.329 actiuni nominative a 2,50 lei, reprezentand 8,40% din 

capitalul social; 

- PERSOANE FIZICE – 223.197 actiuni a 2.50 lei, reprezentand echivalentul a 23,93% din 

capitalul social. 

In anului 2018 nu s-au inregistrat modificari ale valorii capitalului social. 

Actiunile S.C. MARTENS SA sunt tranzactionate  intru-n sistem alternativ de tranzactionare 

care se numeste prescurtat AST. 

 Conducerea societati :  

 În anul 2018 societatea este administrată de un Consiliul de Adminstraţie  format din 5 ( 

cinci) membrii,  ramanand vacant un loc prin demisia Domnului VASILE JOANTA in data de 

27.04.2018 ,  astfel: 

HENRI LEENEN                Presedinte 

ALFONS MARTENS    Membru 

JAN MARTENS    Membru 

JOHAN DE SMET VAN DAMME   Membru 

În anul  2018 conducerea executiva a fost asigurată de: 

- D-l Johan De Smet – Van Damme– Director general  

- D-l ec. Cimpeanu Adrian – Director economic 
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2. Bazele prezentării 

Principalele politici contabile adoptate in pregatirea situatiilor financiare ale SC MARTENS SA 

GALATI sunt prezentate in nota 6 anexata situatiilor financiare intocmite la data de 31.12.2018. 

Situaţiile financiare (anexele 1- 6 ) sunt prezentate în lei, moneda naţională. Societatea îşi 

are organizată contabilitatea, în concordanţă cu principiile şi practicile contabile cerute de 

legislaţia în vigoare în România la data raportării, respectiv: 

- Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată; 

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/29.12.2014 – pentru aprobarea 

Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare 

anuale consolidate cu modificarile si completarile ulterioare . 

- OMFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile care a intrat in vigoare cu 

01.01.2016 

- OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii cu modificarile si 

completarile ulterioare  

3. Politici contabile semnificative  ( extrase din Nota 6 la bilant si  din Politici contabile  si 

proceduri de lucru pentru contabilitate  ale SC Martens SA , elaborate in conformitate cu 

OMFP1802/2014)  

 Situaţiile financiare au fost întocmite pe baza principiului continuităţii activităţii având la 

bază principiul costului istoric cu unele excepţii   

 Bazele întocmirii situaţiilor financiare de modificat  

Societatea efectuiază înregistrările contabile în lei , în conformitate cu Reglementările 

Contabile şi de Raportare emise de Ministerul Finanţelor Publice. 

Menţionăm că imobilizarile corporale  sunt prezentate la costul istoric cu exceptia  

terenuri şi construcţiile  care sunt prezentate la valoarea reevaluata la 31.12.2012 pentru cele 

existente in sold la acea data( conform tratamentului alternativ permis de IAS16 “Imobilizări 

corporale” care prevede că ulterior recunoaşterii initiale ca activ, o imobilizare corporală trebuie 

prezentata la valoarea reevaluata, mai putin orice amortizare ulterioară cumulată aferentă 
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pierderilor cumulate din depreciere –respectiv valoarea justa la momentul reevaluarii),  iar 

intrarile ulterioare sunt prezentate la costul de achizitie .  

Creantele şi datoriile în valută sunt prezentate la cursul de de la 31.12.2018 , diferenţele 

favorabile sau nefavorabile sunt reflectate în contul de profit şi pierdere .   

Principiul pemanenţei metodei 

S-au aplicat aceleaşi norme privind înregistrarea în contabilitate astfel : 

              -amortizarea a fost calculată prin metoda liniară  

              -materiile prime materialele consumabile sunt înregistrate la pretul de achiziţie, iar  la 

consum se folosete metoda  costului mediu ponderat. 

              -producţia în curs de execuţie se evaluiază la costurile de producţie prin metoda 

inventarului permanent . 

Principiul independenţei exerciţiului  

Potrivit acestui principiu cheltuielile şi veniturile sunt aferente exerciţiului financiar indiferent de 

data incasării sau plăţi acestor venituri sau cheltuieli .  

 Principiul intangibilităţii  

Bilanţul de deschidere pentru fiecare exerciţiu financiar trebuie să corespundă cu bilanţul de 

închidere a exerciţiului financiar precedent .  

Principiul continuitatii activitatii - societatea a functionat in mod normal desfasurand 

activitatile prevazute de Statutul societatii, fara a intra in stare de lichidare sau reducere 

semnificativa a activitatii.  

Principiul permanentei metodelor  - metodele de evaluare se aplica in mod consecvent de la 

un exercitiu financiar la altul. 

Principiul evaluarii separate a elementelor de active si de datorii –componente ale 

elementelor de active sau de datorii sunt evaluate separate. 

Principiul necompensarii – nu se efectueaza compensari intre elementele de active sau 

datorii sau intre elementele de venituri si cheltuieli.               
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                                                                                                                                                  Anexa VI 

Informatii complementare 

6   Note  explicative  la  conturile  anuale:   

6.1 Active imobilizate  

La 31.12.2018 societatea prezinta active imobilizate nete în sumă de 36.567.437 lei mai 

putin  cu 930.515 lei , adică cu 2,48% decât la finele anului precedent .  

Elemente de active imobilizate: 31.12.2017  31.12.2018  Dif +/-   % 

Imobilizari necorporale             3.556                     804             (2.752) 22,61 

Imobilizări corporale    37.494.396        36.566.634         (927.762) 97,53 

Imobilizari financiare                          -                      -      

Active imobilizate totale    37.497.952       36.567.438         (930.514) 97,52 

Sumele prezentate in tabelul de mai sus sunt exprimate in lei ( RON)  .  

 6.1.1. Imobilizari necorporale: 

 Imobilizarile necorporale ale societatii sunt prezentate la valoarea contabila neta si 

evaluate la costul istoric Imobilizarile necorporale ale societatii sunt amortizate prin metoda 

liniara in 3 ani.  

                                                       2017                            2018                                        
Valoare de inventar                                             
01 ianuarie                                                                        3.527.852                  3.531.371 
Intrari                                                                                        3.519                           1.307 
Iesiri                                                                                                   0                                0 
 
31 decembrie                                                                    3.531.371                  3.532.678 
                                              
Amortizare cumulata 
01 ianuarie                                                                          3.521.229                3.527.815     
Cheltuiala cu amortizarea                                                        6.586                       4.059 
Iesiri                                                                              
Pierdere din deprecierea activelor                                                  0                               0 
                                
31 decembrie                                                                     3.527.815                3.531.874 
Valoarea neta contabila                                                          3.556                            804 
 

Sumele prezentate in tabelul de mai sus sunt exprimate in lei ( RON)  .  
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Imobilizărilor necorporale  reprezentând service management , licensing management şi 

tehnic know-how, licente office 2016 si program antivirus,   înregistrate  în baza facturilor emise 

de furnizori.  

In cursul anului 2018 s-au inregistrat intrari de imobilizari necorporale in suma de 1.307  

lei reprezentand reinoire contract antivirus de Royal Computers    

Situatia imobilizarilor necorporale neamortizate la 31.12.2018 se prezinta astfel : 

DATA 
DOCUMENT 

NR 
DOCUMENT DEN_PART EXPLICATII 

Val 
inventar Durata  

Amortizare 
lunara 

Valoare 
amortizare 

Valoare 
ramasa 

06/07/2017 1008689 SPARK SRL 
licenta 
OFFICE 2016 890,00 24,00 37,08 630,36 259,64 

31/05/2018 2490 
Royal 
Computers 

reinnoire 
antivirus 1.306,79 12,00 108,90 762,29 544,50 

       Total  2.196,79     1.392,65 804,14 

Sumele prezentate in tabelul de mai sus sunt exprimate in lei ( RON)  .  

6.1.2.  Imobilizari corporale:   

 Imobilizarile corporale ale societatii sunt prezentate la valoarea contabila neta.    

Mijloace fixe: 

Imobilizarile corporale ale societatii sunt prezentate la valoarea contabila neta. Ultima 

reevaluare inregistrata in contabilitate  a fost efectuata la data de 31 decembrie 2012 care a 

cuprins numai grupa  de terenuri şi constructii.  Societatea a efectuat evaluarea constructiilor fara 

a se inregistra in evidenta contabila , aceasta fiind efectuata in scopul declararii şi stabilirii 

impozitului pe cladiri .  

Imobilizările corporale nete au scazut faţă de începutul anului cu 927.762 lei , adică cu  

2,47%, ca urmare intrarilor  si iesirilor  de imobilizări corporale precum şi  a cheltuielilor cu 

amortizarea inregistrată.  

Situatia imobilizarilor corporale ale societatii la data de 31.12.2018 este urmatoarea: 

 

                                               2017                    2018                                    
Valoare de inventar 
01 ianuarie                                                                   62.000.260               60.036.760 
Intrari                                                                                  979.710                 1.007.731 
Diferente reevaluare intrari                                                0                   
Iesiri                                                                                 2.943.210                    522.407          
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31 decembrie                                                             60.036.760                60.522.084 
                        
Amortizare cumulata 
01 ianuarie                                                                  22.673.348                22.542.364 
Cheltuiala cu amortizarea                                           2.146.360                  1.929.630 
Amortizare aferenta iesirilor                                      2.277.344                     516.544 
Diferente amortizare din reevaluare                                   0 
                                
31 decembrie                                                               22.542.364                23.955.450 
Valoarea neta contabila                                            37.494.396                36.566.634   
 

Sumele prezentate in tabelul de mai sus sunt exprimate in lei ( RON) .  

In cursul anului 2018 societatea a inregistrat intrari de imobilizari corporale in valoare de 

1.007.731 lei , din care :  

- constructiile cu valoare cu 106.092 lei prin majorarea valorii de inventar in urma 

inventarierii  ; 

- instalatii tehnice si mijloace de transport  cu valoare  901.639 lei din care : 733.177,99 

lei din achizitionare si 168.460,72 prin majorarea valorii de inventar in urma 

inventarierii.   

- mijloace de transport  cu valoarea de 22.018 lei .  

Situatia achizitiilor de imobilizari corporale in valoare de 733.177,99 lei din cursul anului 

2018 se prezinta astfel: 

Cat
eg Denumire mijloc fix 

Data punerii in 
functiune 

Valoare de 
achizitie 

Amortizare 
cumulata 

Valoare 
ramasa 

Documt.  
punere in 
functiune 

Transf
er din 
231 
(T) 
sau 

achizit
ie (A) 

Moder
nizare 

(M) 
sau 

cump
arare 
(C) 

0 2 6 7 8 9 10 11 12 

2 
INSTALATIE AUT DE SUFLAT 
PET MSPA 31/01/2018 370.048,00 62.730,17 307.317,83 F A C 

2 
INSTALATIE DE SUFLAT PET 
STEKA 31/01/2018 92.512,00 34.923,09 57.588,91 F A C 

2 
TRANSPALETA ELECTRICA 
YALE MPSC 12 06/07/2018 11.009,25 673,87 10.335,38 F A C 

2 
TRANSPALETA ELECTRICA 
YALE MPSC 12 06/07/2018 11.009,25 673,87 10.335,38 F A C 

2 LINIE DE IMBUTELIERE KEG 01/08/2018 241.225,29 6.359,31 251.892,59 NC A C 
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2 RACITOR BERE KONTAKT 55 02/10/2018 5.058,95 83,96 4.974,99 F A C 

2 
TRANSPALETA HIDR. 
MANUALA YALE PLHP25 07/06/2018 1.157,63 73,11 1.084,51 F A C 

2 
TRANSPALETA HIDR. 
MANUALA YALE PLHP25 07/06/2018 1.157,63 73,11 1.084,51 F A C 

                  

                  

TOT
AL     733.177,99 105.590,49 644.614,11       

Sumele prezentate in tabelul de mai sus sunt exprimate in lei ( RON) .  

Situatia majorarii valorii de inventar la imobilizari corporale in anul 2018 (30 noiembrie) se 

prezinta in tabelul de mai jos:  

Categ Denumire Valoare inventar 
Majorare val 
de inv in2018 

Val inv la 
2018 

Val amortiz 
la 2018 

Val ramasa la 
2018 

              

1 
CLADIRE FERMENTARE CU 
CILINDROCONICE 

        
1.488.145,72  

         
77.673,40      

      
1.565.819,12      

              
163.536,56    1.402.282,56  

1  CLADIRE IMBUTELIERE 669.804,77  7.483,71         677.288,48      102.863,40        574.425,08  

1  HALA AMBALAJE GOALE     74.471,54  20.934,48      95.406,02           14.296,24         81.109,78  

a total constructii         2.232.422,03  106.091,59      2.338.513,62      280.696,20        2.057.817,42  

2 

CENTRALA TERMICA 
 (4buc) majorata val in dec 
2009+dec 2018              19.329,27  

               
2.530,25  

           
21.859,52      

            
19.329,27               2.530,25  

2 
MASINA IMBUTELIERE PET 
SBC 

        
1.476.438,36  

             
21.278,96  

      
1.497.717,32      

       
1.447.964,73             49.752,59  

2 
LINIE IMBUTELIERE DOZE 
METALICE 

        
4.039.834,52  

             
28.480,58  

      
4.068.315,10      

       
1.400.634,97        2.667.680,13  

2 CAZAN ABUR 114.310,43           8.037,99     122.348,42           19.984,65           102.363,77  

2 
PASTEURIZATOR modern 
imbut (alpha laval) 

           
704.670,41       45.553,17  750.223,58      141.266,83           608.956,75  

2 
MASINA DE BAXAT DOZE-
URI STAR ONE 02557 

           
649.178,03  

             
45.553,16  

         
694.731,19      

          
104.237,39           590.493,80  

2 LINIE DE IMBUTELIERE KEG          241.225,29       17.026,61    258.251,90             6.359,31           251.892,59  

b 
total utilaje si mijloace 
transport  

        
7.244.986,31  

           
168.460,72  

      
7.413.447,03      

       
3.139.777,15        4.273.669,88  

c 
total general majorare 
(a+b) 

        
9.477.408,34  

       
274.552,31      

      
9.751.960,65      

       
3.420.473,35        6.331.487,30  

Sumele prezentate in tabelul de mai sus sunt exprimate in lei ( RON) .  

In cursul anului 2018 societatea a inregistrat iesiri de imobilizari corporale in valoare de 

522.407 lei cu amortizarea inregistrata de 516.544 lei rezultand o diferenta neamortizata de  

5.863 lei   care a fost inregistrata pe costuri cu ocazia iesiri. Veniturile inregistrate din iesire 

imobilizarilor corporale sunt de 135.600 lei.  

Imobilizarile  corporale  iesite pe grupe de in valoare de 522.407 lei se prezinta astfel :  
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- cladiri in valoare de 38.315 lei amortizate integral  

- mijloace de transport in valoare de 484.092 lei cu amortizarea inregistrata pe costuri 

de 478.229 lei. 

  De mentionat ca din totalul iesirilor de imobilizati corporale  in valoare de 522.407,11 lei , 

constructiile reprezinta 38.315,23 lei amortizate integral au fost casate in luna noiembrie 2018  si 

vanzari  in valoare de 484.091,88 lei  cu amortizarea inregistrata pe costuri de 478.228,81 lei 

rezultand o diferenta neamortizata de 5.863,07 lei.   Din vanzarii imobilizarilor corporale s-a 

inregistrat pe costuri valoarea neamortizata de 5.863,07 lei si veniturile realizate sunt de 

112.263,66 lei rezutand un profit de 106.400,59 lei . 

In tabelul de mai jos prezentam situatia iesirilor de imobilizari corporale la valoarea de 

inventat , amortizarea aferenta precum si veniturile inregistrate pe fiecare imobilizare in parte:  

Denumire mijloc 
fix 

Valoare de 
inventar 

Amortizare 
cumulata 

Valoare 
ramasa 

Documen
t de 

scoatere 
din 

functiune 
Data iesirii 

din evidenta 

Modul 
de 

iesire; 
casare 
(C) sau 
vinzare 

(V) 

Suma 
obtinuta din 

vinzare 

2 9 10 11 12 13 14 15 

TOYOTA 
LANDCRUISER 
LUXURY 222.899,68 219.617,64 3.282,04 16-Jan-18 31-Jan-18 V 97.137,60 

MOTOSTIVUITOR 24.525,80 24.525,80 0,00 25-Oct-18 30-Oct-18 V 2.521,01 

MOTOSTIVUITOR 
R70-16 SERIE 
517094001324 68.207,45 68.207,45 0,00 25-Oct-18 30-Oct-18 V 2.521,01 

ELECTROSTIVUIT
OR 12.225,44 12.225,44 0,00 25-Oct-18 30-Oct-18 V 2.521,01 

ELECTROSTIVUIT
OR 13.415,67 13.415,67 0,00 25-Oct-18 30-Oct-18 V 2.521,01 

STIVUITOR R 70-
16 SERIE 
517094001123 66.659,54 64.078,51 2.581,03 25-Oct-18 30-Oct-18 V 2.521,01 

STIVUITOR R 70-
16 SERIE 
517094001120 76.158,30 76.158,30 0,00 25-Oct-18 30-Oct-18 V 2.521,01 

RACORD C,F 38.315,23 38.315,23 0,00 30-Nov-18 30-Nov-18 C 0,00 

                

  522.407,11 516.544,04 5.863,07      112.263,66 

Sumele prezentate in tabelul de mai sus sunt exprimate in lei ( RON) .  
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  Mentionăm că la data de 31.12.2018 societatea are gajate imobilizari corporale în baza 

următoarelor contracte de gaj asa cum este prezentata situatia le nota 6.4.2 Datorii catre 

institutiile de credit  

6.1.3. Imobilizarile in curs  si avansuri imobilizari corporale 

Societatea  are la 31.12.2018 avansuri pentru imobilizari corporale in suma de 26.243 lei 

nemodificat fata de  anul precedent, avansuri care trebuiau lichidate in cursul anului de raportare. 

Din  discutiile purtate cu societatea a rezultat ca aceste avansuri se lichideaza in cursul anului 2019 

pe baza facturii emise de furnizor, reprezentand ultimile rate.    

6.2 Stocuri  : 

La data de 31.12.2018, stocurile societatii au insumat in valori nete  8.910.798 lei, faţă de 

8.057.178 lei de la finele anului precedent . 

Stocurile in  structura centralizară pe grupe, comparative cu inceputul anului, se prezinta 

astfel: 

          Elemente de stoc  Valoare neta la 
31.12.2017 

Valoare neta la 
31.12.2018 Dif +/- 

%  

1 2 3 4=3-2 5=3/2% 

-materii prime şi materiale cons. 6.635.397 6.676.661           41.264  100,62 

 -prod în curs de ex. şi semifab 729.731 988.633         258.902  135,48 

  -produse finite şi marfuri 661.484 1.223.689         562.205  184,99 

-avans. pentru cump. de stocuri 30.566 21.815           (8.751) 71,37 

              Total 8.057.178 8.910.798         853.620  110,59 

Sumele prezentate in tabelul de mai sus sunt exprimate in lei ( RON)  . 

Stocurile au crescut  faţă de finele anului precedent cu 853.620 lei ( 10,59%) deoarece au 

crescut  stocurile care detin pondere importanta in totalul stocurilor si au scazut avansurile 

pentru stocuri.   

Structura stocurilor pe fiecare element de stoc la 31.12.2018 comparativ cu finele anului  

precedent se prezintă astfel : 

          Elemente de stoc  2017 2018 dif +/- % 

Valoare  % Valoare  %      

Materii prime     1.086.203  13,48         223.663  2,51   (862.540) 20,59 

              

Materiale auxiliare          96.145  1,19         180.249  2,02        84.104  187,48 
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Combustibil            2.513  0,03             6.175  0,07          3.662  245,72 

Materiale pentru 
ambalat  

      595.533  7,39      1.076.956  12,09 
      481.423  180,84 

Piese de schimb          12.307  0,15           72.322  0,81         60.015  587,65 

Alte materiale consum.         91.357  1,13         344.331  3,86       252.974  376,91 

stocuri in curs de aprov  
materiale 

  0,00         153.985  1,73 
   153.985    

total        797.855  9,90      1.834.018  20,58   1.036.163  229,87 

              

Obiecte de inventar        163.792  2,03         208.831  2,34         45.039  127,50 

stocuri in curs de aprov 
obiecte de inventar 

          2.495  0,03           12.839  0,14 
     10.344  514,59 

total ob de inv        166.287  2,06         221.670  2,49 55.383  133,31  

Prod. în curs de exec.        729.731  9,06         988.633  11,09       258.902  135,48 

              

Produse finite        537.409  6,67      1.005.739  11,29       468.330  187,15 

Dif de preţ prod. finite          48.043  0,60         179.600  2,02      131.557  373,83 

produse reziduale           9.866  0,12                158  0,00        (9.708) 1,60  

total        595.318  7,39      1.185.497  13,30      590.179  199,14 

              

Marfuri in curs de 
aproviz. 

        66.166  0,82                   -    0,00 
   (66.166)   

marfuri    0,00           38.192  0,43        38.192    

total marfuri          66.166              38.192  0,43      (27.974)   

              

Ambalaje la clienţi     2.297.234  28,51      2.217.971  24,89     (79.263) 96,55 

Ambalaje        281.848  3,50         226.203  2,54      (55.645) 80,26 

Dif.  preţ ambalaje     2.005.970  24,90      1.953.136  21,92      (52.834) 97,37 

total     4.585.052  56,91      4.397.310  49,35   (187.742) 95,91 

              

Avan. cumpărări marfă          30.566  0,38           21.815  0,24        (8.751) 71,37 

TOTAL     8.057.178  100,00      8.910.798  100,00      853.620  110,59 

Sumele prezentate in tabelul de mai sus sunt exprimate in lei ( RON). 

 In totalul stocurilor ponderea cea mai mare o deţin ambalajele la clienţi care reprezintă 

24,89% fata de 28,51% din anul precedent raportate la totalul stocurilor fară a tine cont de 

diferenţele de preţ înregistrate care reprezintă 21,92 % fata de 24,90% din anul precedent 

raportate la totalul stocurilor.  Ambalajele din depozit reprezintă 2,54% fata de 3,5% din anul 

precedent , raportate la totalul stocurilor.   Stocurile de ambalaje în total reprezintă 49,35% din 

totalul stocurilor faţă de 56,91% din perioada precedentă .  
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Situatia stocurilor de materii prime , materiale si obiecte de inventar pe vechimi se 

prezinta astfel:  

cont 
overdue 

<30d 
overdue >30 
d and <90d 

overdue > 90d 
and <180d 

overdue 
>180d total 

301 materi prime  202.434     21.229 223.663 

3021 materiale auxiliare  107.746 28.195 12.585 31.722 180.249 

3022 combustibil  2.761 18   3.396 6.175 

3023 materiale de ambalat  388.758 111.626 530.096 83.547 1.114.027 

3024 piese de schimb  32.678 9.022 17.778 12.844 72.322 

3028 alte materiale  65.692 114.764 115.604 48.271 344.331 

303 obiecte de inventar  43.699 108.830 19.177 37.126 208.832 

Total 843.769 372.454 695.240 238.136 2.149.598 

Sumele prezentate in tabelul de mai sus sunt exprimate in lei ( RON). 

Din verificările s-a constatat că societatea deţine stocuri fără miscare la urmatoarele 

categorii de stocuri in suma totala de 3.250.779 lei, din care :  

-  materiale pentru ambalat  în valoare de 54.000 lei ; 

- ambalaje aflate la clienti în valoare de 1.691.983 lei ; 

- diferente de pret la ambalaje în valoare de 1.504.796 lei; 

Se vor analiza aceste stocuri  fara miscare si daca exista posibilitatea de a fi folosite in 

activitatea societatii iar pentru cele disponibile se vor cauta clienti pentru valorificarea lor. In 

functie de preturile posibile de realizat se va proceda la ajustarea valorii lor   în baza prevederilor 

OMFP 1802/2014 , SECȚIUNEA 3.2 Evaluarea la inventar  şi prezentarea elementelor în bilanț, 

Punctul  88. ‐(1) „Activele de natura stocurilor se evaluează la cost, mai puțin ajustările pentru 

depreciere constatate. Ajustări pentru depreciere se constată inclusiv pentru stocurile fără 

mişcare. În cazul în care valoarea contabilă a stocurilor este mai mare decât valoarea de inventar, 

Valoarea stocurilor se diminuează până la valoarea realizabilă netă , prin constituirea unei ajustări 

pentru depreciere” 

Tinând cont de prevederile de mai sus  societatea trebuia să constituie provizioane pentru 

stocurile fără miscare în valoare de 3.250.779 lei, fapt ce ar determina inregistrare de societate 

de pierderii.  

../12Stocuri%20decembrie%202018%202.xls#Sheet3!A1#Sheet3!A1
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La creante  nota 6.3 am prezentat situaţii în care sunt societăţi radiate de la ORC  sau sunt 

în lichidare,  de la care societatea are de recuperat ambalaje care nu sunt facturate, (circuland pe 

principiul restituirii).  

La 31.12.2018 societatea are contract de ipoteca mobiliara asupra stocurilor  nr. 40061 

IS/2015 din data de 13.11.2015. 

6.3.   CREANTE  - NETE  

 Creantele societatii sunt prezentate la valoarea de inregistrare cu exceptia creantele in 

valuta sunt evaluate la cursul de schimb valabil la data de 31 decembrie 2018.  

Structura creantelor societatii la data de 31 decembrie 2018 , comparativ cu anul 

precedent se prezintă astfel : 

  31.12.2017 31.12.2018  dif+/- %18/17 

a) creante comerciale 3.322.350 3.751.356            429.006  112,91 

clienţi neîncasaţi 2.185.295 2.532.132            346.837  115,87 

clienti ambalaje  72.336 76.387                4.051    

clienţi incerţi 1.062.065 1.228.701            166.636  115,69 

Alte creante financiare 2.654 25.861              23.207    

Furnizori debitori    8.713                8.713    

efecte de incasat   20.506              20.506    

provizioane clienti                (140.944)           (140.944)   

b) alte creanţe            14.863                   65.646               50.783  441,67 

TVA de recuperat                       9.883                 9.883  #DIV/0! 

contrib la CM                     32.638               32.638    

TVA neexgibil            14.598                   23.125                 8.527  158,41 

decontari din op in curs de 
clarificare                 265                           -                     (265)   

                 Total creante 3.337.213 3.817.002            479.789  114,38 

Sumele prezentate in tabelul de mai sus sunt exprimate in lei ( RON)  .  

 Totalul creantelor de încasat la 31.12.2018 au crescut faţă de anul precedent cu 479.789 

lei, ajungând la valoarea de   3.817.002 lei fata de  3.337.213 lei din anul precedent.   

Clienţi curenţi  neincasati au crescut faţă de anul precedent cu suma de 350.888 lei , 

ajungând la finele anului de raportare la 2.608.519 lei  ( clienti marfuri 2.532.132 lei + clienti 

ambalaje 76.387 lei )faţă de 2.257.631 lei de la finele anului precedent.  

Structura pe vechime a clientilor curenti  la 31.12.2018 se prezinta astfel :  
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- clienţi de incasat cu vechime până la 30 zile în valoare de 1.297.284 lei faţă de 

1.988.651 lei cât era la finele anului precedent ; 

- clienţi de incasat cu vechime cuprinsă între 30 – 90 zile în valoare de 71.259 lei faţă de 

23.119 lei cât era la finele anului precedent ;  

- clienţi de incasat cu vechime cuprinsă între 90 – 180 zile în valoare de 1.208.099 lei 

fata de  46.444 lei din anul precedent ;  

- clienţi de incasat cu vechime cuprinsă între 180 – 365 zile în valoare de 17.931 lei fata 

de 108.926 lei din anul precedent;  

- clienţi de incasat cu vechime peste 365 zile în valoare de 13.946 lei fata de  90.491 lei 

din anul precedent . 

Clienti sunt prezentati la valoarea de inregistrare in care este cuprins si TVA.  

Ponderea cea mai mare în totalul clienţilor curenţi o deţine UNITED BREWERIES care 

datoreaza suma de  1.092.968 lei  reprezentand 41,90% din totalul clientilor curenti,  cu o 

vechime cuprinsa intre 90 si 180 zile ,  REWE ROMÂNIA SRL  care datorează suma de 872.612 lei ( 

din care 872.314 marfuri + 298 ambalaje) fata de  1.473.994 lei din anul precedent  reprezentând  

marfuri , adica 33,45% fata de  65,29% din totalul clienţilor curenţi  cu  o vechime de până la 30 

zile,  CARREFOUR ROMANIA SA   care datorează suma de 66.449 lei faţa de 68.882 lei din anul 

precedent  reprezentând marfa , adica 2,55% fata de 2,96% din anul precedent din totalul 

clienţilor curenţi cu o vechime de până la 30 zile, KAUFLAND ROMÂNIA  care datorează suma de 

72.723 lei fata de 158.779 lei din anul precedent  reprezentând marfa, adica 2,79% fata de 7,03%  

din anul precedent cu o vechime de până la 30 zile , SELGROS CASH&CARRY SRL datorează 

societăţii suma de 77.236 lei fata de 81.915 lei din anul precedent reprezentând marfa , adica 

2,96% fata de 3,63% din anul precedent din totalul clienţilor curenţi, din care 74.101 lei fata de 

81.915 lei din anul precedent  cu o vechime de până la 30 zile şi 3.135 lei faţa de 0 lei din anul 

precedent cu vechime cuprinsă între 30 – 90 zile,etc.  

Situatia clientilor incerti prezentata in analitic de societate corespunde cu soldul din 

balanta de verificare pe baza careia sa intocmit bilantul la 31.12.2018.   
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La 31.12.2018 societatea înregistrează clienţi încerţi în valoare de 1.228.701 lei faţă de  

1.062.065 lei de la finele anului precedent , la care se adauga valoarea ambalajelor nefacturate in 

suma de 1.113.012 lei  si  diferenta de pret aferenta aferenta ambalajelor de 972.954 lei .   

Situatia clientilor incerti inregistrati in contabilitate la 31.12.2018 , starea societatilor la 

această data precum şi valoarea ambalajelor nefacturate asa cum a prezentat-o societate , se 

prezinta astfel :  

Partener Data 
ultimei 
facturi 

Situatie 
litigiilor 

Sold 4118 valoarea 
ambalajelor 
nefacturate  

cont 358 

dif de pret 
ambalaje 
cont 388 

KAT COMPANY SRL oct.-08 insolventa 39.397             17.212             9.398  

Magnolia Intercom '93 srl ian.-05 insolventa 10.661               5.782             5.088  

OCEANIC SRL oct.-08 insolventa 121.867                 752.088         661.760  

REGUN ALCOM SRL aug.-12 insolventa 109.007                     (285)             (251) 

SUCCES NIC COM SRL mar.-14   32.281                    1.547             1.361  

ULISE & CO LTD SRL sep.-09 insolventa 14.842                    9.467             8.330  

VITTORIA EXIM SRL apr.-04 radiata 189.817               252.363         222.062  

MINIMAX DISCOUNT SRL nov.-11   536.590                  45.091           39.677  

FLODORLIG DISTRIBUTIE SRL     7.603                  27.122           23.865  

 ALCRIERIKA SRL     3.001                        468                256  

 Asociatia pentru ecologie si turism 
PRO ECO-TUR mai-16 functiune  2.297     

 COMAR NET BUILDING SRL mar-17 functiune  633     

 CRONSTADT RITEIL PERFORM SRL dec-16 functiune  1.054                        163                  89  

 DOGAN INVESTMENT SRL nov -17 functiune  46.348                        712                389  

 FAST PREST TRADING iul-14 insolventa  4.681     

 FLUX DISTRIBUTIE SRL feb-17 functiune  8.034                        305                269  

 FULL ECO RECYCLING SRL ian-18 functiune  4.124     

 GIOVANNI SRL iul-17 functiune  7.006                        265                144  

 GOLDEN SRL mar-17 functiune  4.599                         387                340  

 IEZDIMIR MDA SRL sep-17 functiune  15.872     

 KATIA SRL mai-17 functiune  14.915                         224                122  

 MIGNON GM SRL iul-16 functiune  22.805                         459                250  

 RAVUL SRL apr-17 functiune  8.529                         163                  89  

 RIOVIRG SRL sep-16 functiune  4.653                       122                  67  

BAZAR PRODUCTION SRL iun-18 functiune  1.909     

PROCER COMPANY apr-18 functiune  2.653     

 VLASE DISTRIBUTION SRL apr-17 functiune  6.341                      (642)             (351) 

            

TOTAL     1.221.518             1.113.012  972.954 

Sumele prezentate in tabelul de mai sus sunt exprimate in lei ( RON)   
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Am constatat ca VITTORIA EXIM SRL trecuta in categoria clientilor incerti este radiata  de 

la Registrul Comerţului de la inceputul anului 2010 , de la care societatea are de recuperat  un 

debit reprezentând marfa in suma de 189.817,25 lei , la care  se adaugă valoarea ambalajele 

aflate la terţi în sumă de 252.362,73 lei, ambalaje care nu au fost facturate si diferenta de pret 

aferenta fiind de 222.062.  Suma de 664.242 lei reprezinta o pierdere neinregistrata care provine 

din anul 2010.  

 Pentru clienţi declaraţi în faliment auditorul recomandă crearea de provizioane conform 

legislaţiei în vigoare pentru ca la finele peroadei în situaţiile financiare să se prezinte situaţia reală 

a creanţelor posibile de incasat, in baza prevederilor OMFP 1802/2014 si Codului fiscal.    

In anul 2018 societatea a constutuit provizioane  in suma de 140.944 lei pentru clienti 

incerti inregistrati in cursul anului , astfel: pentru clienti marfa  s-a constituit provizioane in suma 

de 134.942 lei aferent facturilor emise in valoare de 159.453 lei din care s-a scazut TVA ( de 

24.511 lei ) si pentru clienti ambalaje in suma de 6.002  lei.   

 La 31.12.2018 societatea are incheiat Contract de ipoteca mobiliara asupra creantelor nr. 

40133/ IC/2006/2013 incasate in contul RO31RZBR 0000060007926287 deschis la Raiffeisen Bank 

Galati modificat prin Actul aditional nr. 1/2018 din data de 28.12.2018  prin care s-au moduficat 

unele clauze contractuale prin care garantul constituie ipoteca mobiliara de prim rang asupra 

creantelor rezultate din relatia cu  REWE Romania SRL pentru garantarea creditului  la Contractul 

de Facilitatea  de Credit pe Desoperire de Cont ( OVERDRAFT) in suma de 5.600.000 ron stabilita 

pri Act. Aditional nr. 48/2018 din data de 28.12.2018 la contractul 133/14.09.2006.  

6.4. Datorii : 

Datoriile societatii sunt prezentate la valoarea contabila neta. Datoriile in valuta sunt 

evaluate la cursul de schimb valabil pentru data de 31 decembrie 2018. Datoriile societatii la data 

finele anului 2018 sunt în sumă de  51.072.663 lei  faţă de  42.316.432 lei de la finele anului 

precedent,  din care 28.308.701 lei faţă de 19.338.281 lei din anul precedent  cu termen de plata 

sub un an şi  22.763.962  lei  faţă de 22.978.151 lei din anul precedent cu termen de exigibilitate 

mai mare de un an . 

Structura datorilor totale comparativ cu anul precedent  se prezintă astfel :  
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categoria de datorii  31.12.2017 31.12.2018 dif +/- 18/17% 

 -furnizori 4.412.393 8.451.708      4.039.315  191,54 

 -furnizori imobilizări 23.869 22.930              (939) 96,07 

 -furnizori fact nesosite 1.732.666 272.265    (1.460.401) 15,71 

efecte de platit    1.018.806      1.018.806  0,00 

total datorii com 6.168.928 9.765.709      3.596.781  158,30 

          

clienti creditori  141.575 41.862         (99.713) 29,57 

          

 -pers renumeraţii datorat 127.698 149.476           21.778  117,05 

 -ajutoare materiale 1.641 7.036             5.395  428,76 

avansuri personal   0     

 -drepturi de pers. nerid.  2.205 4.582             2.377  207,80 

 -reţineri datorate terţilor 8.724 7.844              (880) 89,91 

alte dat. în leg cu pers.  7.328 1.967           (5.361) 26,84 

total  147.596 170.905           23.309  115,79 

          

 -CAS societate 92.877           (92.877) 0,00 

 -fond sănătate societate 30.548           (30.548) 0,00 

 -fond sănătate salariaţi 31.983 36.708             4.725  114,77 

 -CAS salariaţi 61.664 93.867           32.203  152,22 

 -fond somaj unitate 2.605             (2.605) 0,00 

 -fond şomaj angajaţi 2.603             (2.603) 0,00 

- fond garantare  1.467 8.288             6.821  564,96 

concedii medicale  798                (798)   

 -impozit pe salarii 70.587 19.692         (50.895) 27,90 

contrtrib accid de munca  1.918             (1.918) 0,00 

fond mediu 7 3                  (4) 42,86 

 - TVA  de plată 104.932         (104.932) 0,00 

  -accize 322.535 106.788       (215.747) 33,11 

taxe 1%accize 24.598 1.079         (23.519) 4,39 

alte dat la bug statului  1.737 651           (1.086) 37,48 

alte fonduri  11.861 12.099                238  102,01 

fond special handicap 14.500 7.600           (6.900) 52,41 

total  777.220 286.775       (490.445) 36,90 

          

decontari parti afiliate 13.857.182 13.882.531           25.349  100,18 

  -asociaţii cont curent 688.537 694.515             5.978  100,87 

  -creditori 0 5.944             5.944    

operatiuni in curs de clarificare   689 689   

credite  8.316.895 7.132.891    (1.184.004) 85,76 

leasing  187.041 77.211       (109.830) 41,28 

dobanda entitati afiliate 1.306.514 1.888.165         581.651  144,52 

datorii entitati afiliate  10.724.944 17.125.466      6.400.522  159,68 
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total general  42.316.432 51.072.663      8.756.231  120,69 

Sumele prezentate in tabelul de mai sus sunt exprimate in lei ( RON)  . 

La finele anului 2018 comparativ cu anul precedent situatia furnizorilor  în sumă de 

8.451.708 lei faţă de  4.412.393 lei se prezinta astfel:  

- furnizori ambalaje în valoare de 200.050 lei faţă de 108.449 lei din anul precedent; 

- furnizori utilităţi în valoare de  339.284 lei faţă de 447.059  lei din anul precedent;   

- furnizori prestaţii în valoare de 736.500 lei faţă de 1.098.167 lei din anul precedent;   

- furnizori materiale în valoare de 445.605 lei faţă de 2.110.688 lei din anul precedent; 

- furnizori externi în valoare de 6.730.269 lei faţă de 648.030 lei din anul precedent.  

La 31.12.2018 societatea are  facturi nesosite de la furnizori in suma de 272.265 lei fata de  

1.732.666 lei din anul precedent. 

Structura furnizorilor aferenti facturilor nesosite la finale anului se prezinta astfel:  

Partener sold la 31.12.2018 < 30 zile  

CHEP POOLING SERVICES                3.656,09                      3.656,09      

ECO - X SRL              13.412,57                   13.412,53      

ELECTRIC SRL                6.972,52                      6.055,56      

GEBRUDER WEISS SRL                1.800,00                      1.800,00      

MOL ROMANIA PETROLEUM                1.471,86                      1.471,89      

MONDIALIS                2.200,00                      2.200,00      

NEW ROLAX  SRL                6.523,00                      6.523,00      

Petainer Czech Holdings SRO -           96.621,08      -            96.621,08      

SPILLER GLOBAL LOGISTICS                1.050,00                      1.050,00      

United Breweries s.r.o.            331.800,11                 331.800,11      

Total            272.265,07                 271.348,10      

Sumele prezentate in tabelul de mai sus sunt exprimate in lei ( RON)  . 

6.4.2.  Datorii către instituţii de credit :  

Societatea are credite bancare în lei şi  în valută în sumă de 7.132.891 lei faţă de  

8.316.895 lei cât era la 31 decembrie 2017  din care 6.292.760 lei fata de 6.718.228 lei din anul 

precedent cu termen de exigibilitate pana la un an şi 840.131 lei fata de  1.598.667 lei  din anul 

precedent cu termen de exigibilitatea peste un an.   
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Situatia centralizata a creditelor din anul 2018 precum si dobanda achitata comparativ cu 

anul precedent  se prezinta in tabelele de mai jos:  

Pentru anul 2018 

Banca 01/01/2018 Acordari Rambursari 31.12.2018 Dobanzi achitate 
in 2018 

Raiffeisen Bank SA Galati 2.006.979 0 606.761 1.400.218 91.107 

Raiffeisen Bank SA Galati 674.727 0 476.278 198.449 28.481 

Raiffeisen Bank SA Galati 199.356 2.000.000 2.199.356 0 49.362 

Raiffeisen Bank SA Galati 5.435.833 98.391 0 5.534.224 381.789 

Total 8.316.895 2.098.391 3.282.395 7.132.891 550.739 

Sumele prezentate in tabelul de mai sus sunt exprimate in lei ( RON)  . 

Pentru anul 2017 
Banca 01.01.2017 Acordari Rambursari 31.12.2017 Dobanzi 

achitate in 2017 

Raiffeisen Bank SA Galati 1.348.322 892.191 233.534 2.006.979 76.903 

Raiffeisen Bank SA Galati 1.151.005 0 476.278 674.727 58.038 

Raiffeisen Bank SA Galati 1.300.000 999.356 2.100.000 199.356 30.917 

Raiffeisen Bank SA Galati 5.355.654 80.179 0 5.435.833 262.130 

Raiffeisen Bank SA Galati 300.000 150.000 450.000 0 14.567 

Total 9.454.981 2.121.726 3.259.812 8.316.895 442.556 

Sumele prezentate in tabelul de mai sus sunt exprimate in lei ( RON)  . 

 Situaţia creditelor pe fiecare contract,  se prezintă astfel :  

1)contract de facilitate de credit la termen nr. 40050/2016 pentru investitii incheiat cu 

Raiffeisen Bank in suma de 2.250.000 lei, necesar pentru achizitia de echipamente, renovarea 

constructiei depozit pet si doze. Contractul este incheiat pe o perioada de 60 de luni, data 

scadentei fiind 30.06.2021. La data de 31.12.2018 valoarea angajata a creditului este de 

1.400.218,08 lei fata de 2.006.979,17 lei de la finele anului precedent. In cursul anului s-a platit o 

dobanda de 91.107 lei fata de  76.903 lei de la finele anului precedent .   

2)contract de facilitate de credit la termen nr. 40027/2014 pentru investitii incheiat cu 

Raiffeisen Bank in suma de 2.100.000 lei, necesar pentru achizitia unei linii de imbuteliere doze. 

Contractul este incheiat pe o perioada de 60 de luni, data scadentei fiind 20.05.2019. La data de 

31.12.2018 valoarea angajata a creditului este de 198.449,25 lei fata de 674.726,97 lei de la finele 
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anului precedent. In cursul anului s-a platit o dobanda de 28.481 lei fata de  58.038 lei din anul 

precedent.   

3)contract de credit overdraft nr 133 din data de 14/09/2006 modificat cu Act Aditional nr. 

41/2015 contractat cu Raiffeisen Bank  in suma de 5.600.000 lei scadent la data de 31-10-2016, 

modificat  cu actul aditional 42/26.10. 2016 prin care s-a stabilit termenul de rambursare in data 

de 31.10.2017. Prin actul aditional nr 45/31.01.2018 se modifica termenul de rambursare pentru 

data de 16.02.2018. Ultima modificare a contractului 133 este efectuata prin  actul aditional  nr. 

48/28.12.2018 prin care s-a stabilit termenul de rambursare in data de 31.03.2019. Valoarea 

angajata a creditului la data de 31.12.2018 este de 5.534.223,95 lei fata de  5.435.832,78 lei de la 

finele anului precedent in crestere cu 98.391,17 lei . In cursul anului s-a platit o dobanda de 

381.789 lei fata de 262.130 lei din anul precedent.   

4)contract de facilitate de credit pe termen scurt nr 40061/2015 din 13 nov 2015  

contractat cu Raiffeisen Bank, suma acordata este de 4.000.000 lei, necesara achizitionarii de 

materii prime (malt, porumb). In cursul anului 2016 s-au tras 3.790.138 lei si au fost rambursati 

2.983.899 lei ramanand la 31.12.2016 un credit  de rambursat 1.300.000 lei din care la 

31.12.2017 are de rambursat 199.356,16 lei, cu scadenta la 15.05.2017 stabilita in baza actului 

aditional nr. 5/14.04.2017. In cursul anului s-a acordat 2.000.000 lei , rezultand in total 2.199.356 

lei , facilitate care a fost rambursata in cursul anului 2018.  In cursul anului s-a platit o dobanda de 

49.362 lei fata de 41.244  lei din anul precedent.    

        La data de 31.12.2018 societatea are inregistrate urmatoarele garantii imobiliare si 

mobiliare dupa cum urmeaza:  

1)Contract  de garantie imobiliara cu incheierea de autentificare nr. 2524 din data de 

22.12.2014 incheiat cu RAIFFEISEN BANK SA, pentru constructii si terenuri in suprafata de 

39.790,5 mp din care suprafata construita 17.437,71 mp inscrise in cartea funciara nr.37546, ce 

garanteaza Facilitate de credit pe descoperire de cont in valoare de 5.600.000 ron  conform 

contract de credit de overdraft nr. 133/14.09.2006. Prin actul aditional nr. 48/2018 s-a stabilit 

prelungirea sumei de 5.600.00 lei pana la 31.03.2019.  
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2)Contract de garantie reala mobiliara asupra conturilor nr. 40133-2006 ICC/2013 din data 

de 07.10.2013 incheiat cu RAIFFEISEN BANK SA pentru garantarea liniei de credit in suma de 

5.600.000 lei ; 

3) Contract de garantie reala mobiliara asupra echipamentelor nr. 40133-2006 IE/2013 in 

valoare de 13.630.384,50 lei conform Anexei A de la contractul de credit nr.133/14.09.2006 din 

data de 07.10.2013 incheiat cu RAIFFEISEN BANK SA pentru garantarea liniei de credit in suma de 

5.600.000 lei ; 

4) Contract de ipoteca mobiliara asupra creantelor nr. 40061/ IC/2015 incasate in contul 

RO31RZBR 0000060007926287 deschis la Raiffeisen Bank Galati de la REWE Romania SRL si Billa 

Romania SRL pentru garantarea creditului de materii prime in suma de 4.000.000 lei ; 

5) Contract de ipoteca mobiliara asupra stocurilor nr. 40061 IS/2015 din data de 

13.11.2015. 

6) Contract de ipoteca imobiliara cu incheierea de autentificare nr. 918 din data de 

27.05.2014 incheiat cu RAIFFEISEN BANK SA pentru garantare creditului de investitii de 2.100.000 

lei . 

7) Contract de ipoteca mobiliara asupra echipamentelor nr. 40050/IE/2016, contract de 

ipoteca mobiliara asupra conturilor nr. 40050/ICC/2016 si contract de ipoteca imobiliara cu 

incheierea de autentificare nr. 2031/28.07.2016 incheiate cu RAIFFEISEN BANK SA pentru 

garantare creditului de investitii de 2.250.000 lei. 

8) Scrisoare de garantie bancara nr. GL/58744 din 08.03.2016 in valoare de 473.801 ron 

echivalentul a 100.000 euro, valabila pana la data de 16.03.2017 a fost prelungita pana la data de 

31.01.2019 in bza actului aditional nr 2/01.02.2018 , reprezentand garantie in favoarea DRFP 

GALATI in vederea autorizarii ca antrepozit fiscal conform codului fiscal in vigoare a fost . 

6.4.3. Datorii către instituţii de credit nebancare IFN  

La 31.12.2018 societatea are datorii în legătură cu leasing financiare în sumă de 77.211 lei 

faţă de 187.041 lei de la finele anului precedent reprezentând rată capital  din care 68.659 lei cu 

exigibilitatea sub un an  şi 8.553 lei cu exigibilitatea peste un an .   
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Situaţia centralizata a datoriilor aferente leasingului financiar reprezentand capital 

aferente anului 2017 si 2018 se prezintă astfel : 

Pentru anul 2017: 

Curs valutar 31.12.2017 1eur=4.6597 

Cont capital Partener Contract nr. <> 1 an 
Sold capital 

31,12,17 (euro) 
 Valoare capital 

31,12,17(lei)  

16727 
Idea Leasing 

84133, 84134 < 1 an 5.336,17 24.864,95 

16727 84133, 84135 > 1 an 3.892,53 18.138,02 

16729 
Porsche Leasing 

9007698 < 1 an 3.164,09 14.743,71 

16729 9007698 > 1 an 5.277,18 24.590,08 

16728 

RCI Leasing 

169873, 179511, 
179513, 181749, 
181751 

< 1 an 15.072,28 70.232,30 

16728 169873, 179511, 
179513, 181749, 
181751 

> 1 an 7.397,92 34.472,09 

Total       40.140,17 187.041,15 

    din care        

   Exigibilitate   < 1 an   109.840,96 

   Exigibilitate    > 1 an   77.200,19 

Pentru anul 2018: 

Curs valutar 31.12.2018 1eur=4.6639 

Cont capital Partener Contract nr. <> 1 an 
Sold capital 

31,12,18 (euro) 
 Valoare capital 

31,12,18(lei)  

16727 
Idea Leasing 

84133, 84134 < 1 an 3.892,40 18.153,76 

16727 84133, 84135 > 1 an     

16729 
Porsche Leasing 

9007698 < 1 an 3.443,45 16.059,97 

16729 9007698 > 1 an 1.833,72 8.552,29 

16728 

RCI Leasing 

179511, 179513, 
181749, 181751 

< 1 an 7.385,54 34.445,42 

16728 179511, 179513, 
181749, 181751 

> 1 an     

Total       16.555,11 77.211,44 

    din care:       

    exigibilitate   < 1 an 14.721,39 68.659,15 

    exigibilitate   > 1 an 1.833,72 8552,29 

La 31.12.2018 societatea are datorii in legatura cu operatiunile de leasing reprezentand 

dobanda in valoare de 2.729,66 lei fata de 11.146,14 lei din anul precedent  echivalentul a 585,80 

euro fata de 2.392,03 euro de la finele anului precedent . 
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Situatia centralizata pe contracte a dobanzilor de plata la finele anilor 2017 si 2018 se 

prezinta astfel: 

Pentru anul 2017: 

Curs valutar 31.12.2017 1eur=4.6597     

Cont capital Partener Contract nr. <> 1 an 
Sold dobanda 

31,12,17 (euro) 
 Valoare dobanda 

31,12,17(lei)  

16727 
Idea Leasing 

84133, 84134 < 1 an 306,11 1.426,38 

16727 84133, 84135 > 1 an 68,61 319,70 

16729 
Porsche Leasing 

9007698 < 1 an 610,87 2.846,47 

16729 9007698 > 1 an 385,27 1.795,24 

16728 

RCI Leasing 

169873, 179511, 
179513, 181749, 

181751 

< 1 an 889,25 4.143,64 

16728 169873, 179511, 
179513, 181749, 

181751 

> 1 an 131,92 614,71 

Total       2.392,03 11.146,14 

    exigibilitate  < 1 an   8.416,49 

    exigibilitate  > 1 an   2.729,65 

Pentru anul 2018 : 

Curs valutar 31.12.2018 1eur=4.6639  

Cont capital Partener Contract nr. <> 1 an 
Sold dobanda 

31,12,18 (euro) 
 Valoare dobanda 

31,12,18(lei)  

16727 
Idea Leasing 

84133, 84134 < 1 an 68,61 319,70 

16727 84133, 84135 > 1 an   0,00 

16729 
Porsche Leasing 

9007698 < 1 an 331,51 1.544,74 

16729 9007698 > 1 an 53,76 250,51 

16728 

RCI Leasing 

179511, 179513, 
181749, 181751 

< 1 an 131,92 614,71 

16728 179511, 179513, 
181749, 181751 

> 1 an   0,00 

Total       585,80 2.729,66 

    din care:       

    exigibilitate  < 1 an 532,04 2.479,15 

    exigibilitate  > 1 an 53,76 250,51 

Situatia contractelor de leasing in derulare la finele anului 2018:  

1)Contractele de leasing nr. 84133, 84134 din 16.08.2016 incheiate cu Idea Leasing 

privind achizitia a 2 autoturisme Peugeot 301 Active in suma de 19.975,96 euro pe o perioada de 

3 ani. Soldul la data de 31.12.2018 este de 3.892,40 euro fata de 9.228,70 euro de la finele anului 

precedent , echivalentul a 18.153,76 lei fata de  43.002,97 lei de la finele anului precedent,  care 
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are exigibilitatea  sub un an. Dobanda aferenta este de 36,61 euro echivalentul a 319,70 lei care 

are exigibilitatea  sub un an. 

2)Contract de leasing nr. 9007698/2015 incheiat cu Porsche Leasing privind achizitia unui 

autoturism Octavia Elegance 2.0 TDI in suma de 22.546,82 euro pe o perioada de 5 ani. Soldul la 

data de 31.12.2018 este de 5.277,17 euro fata de 8.441,27 euro de la finele anului precedent, 

echivalentul a 24.612.26 lei fata de  39.333,79 lei din anul precedent din care cu exigibilitatea sub 

un an 3.443,45 euro ( 16.059,97 lei). Dobanda aferenta este de 385,27 euro echivalentul a 

1.795,25 lei din care cu exigibilitatea  sub un an 331,51 euro echivalentul a 1.544,74 lei . 

3)Contractele de leasing nr. 179511, 179513, 181751, 181749 / 2016 incheiate cu RCI 

Leasing privind achizitia a 4 autoturisme Renault Captur in suma de 48.237,99 euro pe o perioada 

de 3 ani. Soldul la data de 31.12.2018 este de  7.385,54 euro fata de  21.427,78 euro de la finele 

anului precedent echivalentul a 34.445,42 lei fata de 99.847,03 lei din anul precedent cu 

exigibilitate sub un an . Dobanda aferenta este de 131,92 euro echivalentul a 614,71 lei care are 

exigibilitatea  sub un an. 

Cuntracte de leasing incheiate in cursul anului 2018  

Contract de leasing nr. 169873/2015 incheiat cu RCI Leasing privind achizitia unei 

autoutilitare marca Renault Kangoo Express in suma de 12.364,62 euro pe o perioada de 36 luni. 

Soldul la data de 31.12.2017 este de 1.042,42 euro echivalentul a 4.857,36 lei cu scadenta pana la 

30.04.2018, contract lichidat in anul 2018. 

6.4.4. Tranzactii cu parti afiliate:  

Datoriile  de la părţile afiliate constau în achzitii de utilaje ,  materiale , facturi 

management  si imprumuturi acordate de BROUWERIJ MARTENS si actionari.          

 Tranzactiile cu parti afiliate sunt prezentate in tabelul de mai jos: 

Cont Explicatii Sold 31.12.2017 Sold 31.12.2018 

451 imob '99-'01 195.079 195.254 

451 imob oct '03 792.149 792.863 

451 imob transp LKW 31.453 31.481 

451 imprum leasing 2.380.421 2.382.567 

451 van hool 86.204 86.282 

451 k-h 2006 673.183 673.790 

451 inst fermentare 2.656.029 2.658.423 
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451 inst fermentare 1.397.910 1.399.170 

451 k-h 2007 957.126 957.988 

451 k-h 2008 956.734 957.596 

451 k-h 2009 454.279 454.689 

451 k-h 2010 545.045 545.536 

451 k-h 2011 524.453 524.926 

451 ambalaje 755.124 755.804 

451 piese de schimb 18.266 18.282 

451 bere 1.153.539 1.154.579 

451 ambalaje 280.188 293.299 

455 240,000 dem 571.792 572.307 

455 impr actionari 116.745 122.208 

1661 impr actionar Bockold NV 10.724.944   

1661 impr actionari  LT   6.762.655 

1661 impr actionari ST   9.607.634 

1661 impr actionari CAPEX   559.668 

1661 impr actionari dob cap ST   179.599 

1661 impr actionari dob cap CAP   15.909 

408 cheltuieli management 1.714.161   

40109 cheltuieli management   4.015.043 

  total  26.984.824 35.717.555 

1685 dobanda datorata  1.306.514 1.888.165 

  total general 28.291.338 37.605.720 

Sumele prezentate in tabelul de mai sus sunt exprimate in  lei( RON) .   

Situatia imprumuturilor de la actionarul majoritar Bockold NV pentru finantarea 

capitalului de lucru in suma de 16.929.957 lei  fata de 10.724.944 lei din anul precedent 

echivalentul a 3.630.000 euro fata de  2.301.638.35 euro din anu; precedent,  se prezinta astfel: 

a) Contract de imprumut incheiat in cursul anului 2015 cu actionarul majoritar Bockold NV 

pentru sumele imprumutate in lunile mai si iulie 2009 in valoare de 1.500.000 euro. Contractul 

prevede o perioada de gratie intre 1 august si 31 decembrie 2014. In luna decembrie 2014 au fost 

rambursati din credit 50.000 euro.  La 31.12.2018 suma de plata la acest contract este de 

1.450.000 euro echivalentul a 6.762.655 lei  

b) In anul 2017 actionarul majoritar  Bockold NV  a acordat un imprumut in suma de 

850.000 euro in baza contractelor de imprumut pentru finantarea capitalului de lucru , astfel :  

- Facilitate de credit din 29.07.2017 in valoare de 150000 euro, cu dobanda de 

4% ; 
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- Facilitatea de credit din 20.09.2017 in valoare de 250000 eur, valoare facilitatii 

marindu-se cu valoarea dobanzii la 30.09.2017 in suma de 1638.36 eur ; 

- Facilitate de credit din 31.10.2017 in valoare de 250000 eur ; 

- Facilitate de credit din 13.12.2017 in valloare de 200000 eur, cu capitalizare 

dobanzii la 01.01.2018 in suma de 5610.86 eur. 

c) In cursul anului 2018 s-a acordat urmatoarele facilitati de credit : 

- Facilitate de credit din 01.02.2018 in valoare de 150000 eur, cu capitalizare 

dobanda la 01.04.2018 de 9.309.24 eur si 10.136,71 la 01.07.2018 ;    

- Faciliate de credit din 01.02.2018 in valoare de 120.000 eur cu capitalizare 

dobanda la 01.06.2018 de 973.15 lei si 2348.01.eur la 01.10.2018; 

- Facilitate de credit din 25.08.2018 in valoare de 150000 eur ; 

- Facilitate de credit din 15.09.2018 in valoare de 150000 eur cu capitalizare 

dobanda de 11813.24 eur la 01.10.2018 ; 

- Facilitate de credit din 10.10.2018 in valoare de 260000 eur ; 

- In perioada noiembrie – decebrie s-au acordat urmatoarele imprumuturi : 

o in data de 08.11.2018 in suma de 50.000 eur 

o in data de 21.11.2018 in suma de 200.000 eur 

o in data de 13.12.2018 in suma de 150.000 eur. 

6.5    Numerar si echivalente de numerar 

6.5.1. Casa si conturi la banci : 

 Disponibilul include casa si numerarul aflat in conturi deschise la banci in lei si in valuta, 

timbre postale si tichete de masa :  

Elemente 31.12.2017 31.12.2018 dif+/- % 

- Conturi la banci in lei           205.475              58.485      (146.990)          28,46  

- Conturi la banci in devize               1.009                1.014                  5         100,50  

- Casa                  120                2.454           2.334      2.045,00  

- Alte valori                    -      

total           206.604              61.953      (144.651)          29,99  

 Sumele prezentate in tabelul de mai sus sunt exprimate in  lei( RON) .   
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Disponibilitatile in numerar si in conturi la banci sunt prezentate la valoarea contabila 

neta. Disponibilitatile in valuta sunt evaluate la cursul de schimb valabil pentru data de 31 

decembrie 2018 ( 4,6639 lei/euro).   

6.5.2.  Note  la situaţia fluxului de numerar  
 

 Situatia fluxurilor de trezorerie a fost intocmita prin utilizarea metodei directa asa cum se 

prezintă în anexa IV. 

La 31.12.2018 societatea are incheiat Contractul de garantie reala mobiliara asupra 

conturilor nr. 40133-2006 ICC/2013 din data de 07.10.2013 incheiat cu RAIFFEISEN BANK SA 

pentru garantarea liniei de credit in suma de 5.600.000 lei.  

6.6  Alte elemente de  activ si pasiv   

6.6.1 Cheltuieli în avans  

La 31.12.2018 societatea  nu are înregistrate  cheltuieli în avans de 8.774 Lei faţă de 1.636  

lei din anul 2017 , reprezentand cheltuieli cu asigurarea.  

6.6.2 provizioane pentru riscuri si cheltuieli   

La finele anului 2018 societatea are  constituite provizioane pentru riscuri si cheltuieli  in 

suma de 278.467 lei reprezentand provizioane pentru marfuri expirate la client si returnate, 

astfel:  

 Partener Explicatii Suma 

United 
Breweries s.r.o. 

provizion privind ch de  distrugere marfa retur de la UB (1044hl*64 lei/hl 
*4.6639=14326.20eur) 66.816,00 

United 
Breweries s.r.o. 

provizion client UB (33355.6 eur*4.6639) cheltuieli distributie 
2018  155.567,18 

Fabianus SRL provizion marfa expirata la client Fabianus SRL 56.083,60 

  Total cont 15184 278.466,78 

6.7 capitalurile proprii  

 Capitalul propriu  a scazut faţă de anul precedent cu 8.769.316 lei datorită  faptului că 

societatea a înregistrat pierdere in anul curent  de 8.769.315 lei fapt ce a condus la inregistrarea 

de capitaluri proprii negative de 1.983.398 lei .  

Auditorul specifica ca societatea are capitaluri proprii negative in suma de 1.983.398 lei 

ceea ce ar trebui sa constituie un semnal de alarma pentru conducerea societatii . Capitalul 
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propriu negativ denota un grad de indatorare foarte mare al firmei, imposibilitatea acesteia de a-

si achita datoriile din fonduri proprii, astfel punandu-se problema si continuitatii activitatii.  

Situaţia capitalurilor proprii este prezentată în anexa 3 la raport .   

 6.7.1.  Capital social 

Capitalul social este structurat astfel (numar de actiuni): 
 

An precedent                 An curent 
 
Actiuni preferentiale                                    
Actiuni comune                                              932.534                         932.534 
Actiuni de trezorerie                                                              
 
    

Capitalul social subscris al S. C.MARTENS S.A. GALAŢI este de 2.331.335 lei împărţit în 

932.534 acţiuni nominative a câte 2,50 lei, fiecare acţiune. 

In cursul anului 2018 nu s-au inregistrat modificari ale valorii capitalului social. 

Structura sintetica consolidata a actionariatului la data de 31.12.2018, conform datelor 

furnizate de catre Depozitarul Central, se prezinta astfel: 

- BOCKHOLD nv. BOCHOLT Belgia – 631.008 actiuni nominative  a 2,50 lei, reprezentand 

67,6660% din capitalul social; 

- PERSOANE JURIDICE – 78.329 actiuni nominative a 2,50 lei, reprezentand 8,40% din 

capitalul social; 

- PERSOANE FIZICE – 223.197 actiuni a 2.50 lei, reprezentand echivalentul a 23,93% din 

capitalul social. 

6. 7.2  Rezultatul reportat  

 La finele exercitiului financiar 2018 Rezultatul reportat  total  reprezentand pierdere în 

suma de  16.220.532 lei fata de 6.234.431 lei din anul precedent,  din care: 

- Rezultatul reportat reprezentând pierdere neacoperita în sumă de (28.825.217)  fata 

de  (18.562.080) lei. 

- Rezultatul reportat reprezentând profit din surplusul realizat din rezerve din 

reevaluare in suma de 12.604.685 lei fata de 12.556.763 lei din anul precedent.  
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- Rezultatul reportat reprezentând pierdere din corectarea unor erori in suma de 0 lei 

fata de (229.114) lei din anul precedent. 

6.7.3 Rezervele       

La 31.12.2018 totalul rezervelor sunt de 20.675.114 lei fata de 20.723.036 lei de la 

inceputul anului, mai putin cu 47.922 lei .  

In cursul anului 2018 societatea a repartizat din rezerve din reevaluare  suma de 47.922 lei 

reprezentand diferenta dintre amortizarea calculata la valoarea reevaluata a imobilizarilor 

corporale si valoarea dinaintea reevaluarii  suma  transferata în in baza ordinului 1802/2014 , 

punctul 109 , aliniatul 3   în Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din 

reevaluare  

 Situatia rezervelor se prezinta în felul următor :  

  31.12.2017 cresteri scaderi 31.12.2018 

Rezerve din reevaluare    20.386.817    47.922    20.338.895  

Rezerve legale           131.133               131.133  

Rezerve pentru acţiuni proprii                     -                           -    

Rezerve statutare sau cont.                     -                           -    

Rezerve reprez surplusul realizat 
din reevaluare  

                    -                           -    

Alte reserve           205.086               205.086  

 Total      20.723.036                     47.922     20.675.114  

Sumele prezentate in tabelul de mai sus sunt exprimate in  lei( RON) .   

6.8. Note  explicative  la  contul de profit si pierdere:   

6.8.1 Venituri /cheltuieli din activitatea de exploatare  

  
 31.12.2017   31.12.2018   dif +/-  % 

1 
2                       3   4=3-2  5=3/2% 

VENITURI DIN EXPLOATARE          

 Cifra de afaceri (a+b+c+d)                 18.119.043        24.764.858       6.645.815  136,68 

                  din care :         

a) Venituri din producţia 
vândută        18.695.332        25.786.035       7.090.703  137,93 

b) Venituri din vânzarea marf.                 20.693            20.693    

c)rabaturi reduceri comerciale            (576.289)        (1.041.870)       (465.581) 180,79 

d) Venituri din subvenţii         

 Venituri din variaţia stocurilor             (23.381)         1.022.257       1.045.638  -4372,17 

Producţia de imobilizări              172.454             119.587          (52.867)   

Alte venituri din exploatare             702.568             237.250        (465.318) 33,77 
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1.Total venituri din exploatare 
(1+2+3+4)        18.970.684        26.143.952       7.173.268  137,81 

                                     

 CHELTUIELI DIN ACTIV DE EXPL.         

                            din care:          

Chelt. cu materii prime şi 
materialele        10.950.293        15.093.639       4.143.346  137,84 

Cheltuieli cu amortizarea          2.152.949          1.933.688        (219.261) 89,82 

Alte cheltuieli materiale              219.978             457.330          237.352  207,90 

Cheltuieli cu marfurile                10.849      

rabaturi comerciale primite              (132.131)     

Cheltuieli cu salariile          4.134.082          5.220.913       1.086.831  126,29 

Chelt cu asig. Sociale si protec. 
soc          1.021.540             163.615        (857.925) 16,02 

Chelt cu impozite, taxe  si vars 
asim.              195.117             282.782            87.665  144,93 

 Chelt privind prestaţiile 
externe           5.324.208          6.540.990       1.216.782  122,85 

    Celtuieli cu energia şi apa          2.368.223          2.920.759          552.536  123,33 

    Ajustărea activelor  circ.                   86.645             140.944            54.299  162,67 

alte chelt exploatare             700.290             375.545        (324.745) 53,63 

cheltuieli cu protectia mediului              221.739             207.104          (14.635) 93,40 

ajustari privind provizioanele               278.468      

  4.Total cheltuieli din 
exploatare        27.375.064        33.494.495       6.119.431  122,35 

   Profit/pierdere brut (A-B)        (8.404.380)        (7.350.543)      1.053.837  87,46 

impozit profit                         -                     -      

profit net         (8.404.380)        (7.350.543)      1.053.837  87,46 

 Sumele prezentate in tabelul de mai sus sunt exprimate in lei ( RON) . 

Cifra  de afacei  a crescut cu 36,68% fata de anului precedent respectiv cu 6.645.815 lei,  

rezultatul brut aferent  cifrei de afaceri este de 3.716.554 lei pierdere fata de anului precedent 

cand a inregistrat un rezultat brut aferent cifrei de afaceri de 5.151.511 lei pierdere, rezultand o 

reducerea a pierderii cu 1.434.957 lei.  

Rezultatul din exploatare este de 7.350.543 lei pierdere fata de 8.404.380 lei pierdere 

inregistrata in anul precedent.   

Recomandarea auditorului este aceia de reducerea tururor cheltuielilor de exploatare , 

cresterea cifrei de afaceri astfel ca rezultatul din exploatare să fie profit suficient de mare pentru 

acoperirea pierderilor din activitatea financiară. Atât timp cât societatea are datorii în valuta 
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rezultatul din exploatare este înfluientat de deprecierea monedei nationale , precum si de nivelul 

dobânzilor platite pentru credite.  

Inregistrarea unei pierderi din exploatare ar trebui sa constituie un semnal de alarma 

pentru conducerea societatii , astfel incat profitul obtinut din exploatare sa fie suficient de mare 

ca sa acopere cheltuielile financiare reprezentand dobanzi si pierderile din diferente de curs.   

Sintetizata pe grupe de cheltuieli situatia rezultatului din exploatare comparativ cu anul 

precedent se prezintă astfel:  

Indicatorul 2017 2018 dif+/- % 

Cifra de afaceri neta    18.119.043         24.764.858               6.645.815  136,68 

Costul bunurilor vandute si al serviciilor 
prestate (3+4+5)    23.270.554         28.481.412      

            
5.210.858  122,39 

Cheltuielile activitatii de baza    21.933.430         27.252.245               5.318.815  124,25 

Cheltuielile activitatilor auxiliare         219.978              363.736                   143.758  165,35 

Cheltuielile indirecte de productie      1.117.146              865.431                (251.715) 77,47 

Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri 
nete (1-2)        (5.151.511)        (3.716.554)          1.434.957  72,14 

Cheltuieli de desfacere      1.923.173           3.050.182                1.127.009  158,60 

Cheltuieli generale de administratie      2.181.337           1.962.902                (218.435) 89,99 

Alte venituri din exploatare         875.022              356.837                (518.185) 40,78 

Variatia stocurilor             (23.381)          1.022.257           1.045.638  -4372,17 

Rezultatul din exploatare (6-7-8+9+10)        (8.404.380)        (7.350.544)           1.053.836  87,46 

Sumele prezentate in tabelul de mai sus sunt exprimate in lei ( RON)   

6.8.1.1. Angajati – cheltuieli cu personalul si numar mediu de angajati. 

Situatia cheltuielilor cu salariatii si contributiile aferente înregistrate in anul 2018 

comparativ cu anul  precedent , precum si numarul efectiv si mediu de salariat se prezintă ca in 

tabelul de mai jos: 

  31.12.2017  31.12.2018  dif+/- % 

chelt cu salarile            4.111.628           5.008.241        896.613              121,81  

chelt cu colaboratori             22.454            (22.454)                         

Contributia unitati la asig sociale            1.021.540              163.615        (857.925)               16,02  

cheltuieli cu tichetele de masa               212.672           212.672    

TOTAL  5.155.622          5.384.528           228.906              104,44  

nr mediu personal                       131                     128                    (3)               97,71  

nr efectiv de personal                       117                       91                  (26)               77,78  

Sumele prezentate in tabelul de mai sus sunt exprimate in lei ( RON).   
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Numarul mediu al angajatilor comparativ cu anul precedent a scazut cu 2,29% iar 

cheltuielile totale cu personalul si colaboratori  a crescut cu 4,44%.  

      La 31.12. 2018 numărul mediu de personal a scazut cu 3 fata de inceputul anului ajungând  la 

un număr mediu de 128 faţă de 131 de la finele anului precedent  în timp ce numărul efectiv de 

personal a scazut cu 26 faţă de anul precedent ajungând la un la un număr efectiv de 91 faţă de 

117 de la finele anului precedent. 

 La finele anului de raportare situaţia personalului efectiv pe categorii  faţă de anul 

precedent se prezintă astfel :  

La 31.12.2017  
  Direct beer Mk distrib. Malt Generale Total 

Nr. mediu salariati 88 14 2 13 117 

Cheltuieli salarii (641) 2.396.259 435.738 71.486 1.208.145 4.111.628 

Cheltuieli colaboratori (621) 0 0 0 22.454 22.454 

Cheltuieli obligatii salarii (645) 534.306 97.253 15.939 374.042 1.021.540 

Total general 2.930.565 532.991 87.425 1.604.641 5.155.622 

Sumele prezentate in tabelul de mai sus sunt exprimate in lei ( RON).  

La 31.12.2018 
  Direct beer Mk distrib. Malt Generale Total 

Nr. mediu salariati 72 30 1 25 128 

Cheltuieli salarii (641) 2.467.994 919.277 31.672 1.589.298 5.008.241 

Cheltuieli tichete de masa (642) 128.290 38.860 2.010 22.454 212.672 

Cheltuieli obligatii salarii (646, 6458) 84.297 32.669 1.113 45.536 163.615 

Total general 2.680.581 990.806 34.795 1.657.288 5.384.528 

 
Sumele prezentate in tabelul de mai sus sunt exprimate in lei ( RON)  . 

6.8.1.2.Cheltuieli cu amortizarea  

Cheltuielile cu amortizarea inregistrate in anul 2018 sunt în suma de 1.933.688 lei fata de 

2.152.949 lei din anul precedent .  

      An precedent              An curent            
 

Mijloace fixe                                           2.146.360                   1.929.630 
Imobilizari necorporale                                6.586                           4.059 

 
Sumele prezentate in tabelul de mai sus sunt exprimate in lei ( RON ) . 
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6.8.2 Venituri / cheltuieli financiare): 
 
  31.12.2017 31.12.2018 dif +/- % 

1 2 3 4=3-2 5=3/2% 

VENITURI FINANCIARE          

Venituri din dobanzi                       1                     (1)                -    

Alte venituri financiare dif curs            411.487             420.937              9.450         102,30  

2.Total venituri financiare            411.488             420.937              9.449         102,30  

          

  CHELTUIELI FINANCIARE          

     Cheltuieli  cu dobanzile            999.555          1.331.879          332.324         133,25  

     Alte cheltuieli financiare         1.041.575             507.830        (533.745)          48,76  

  5.Total cheltuieli financiare         2.041.130          1.839.709        (201.421)          90,13  

REZULTATUL FINANCIAR        (1.629.642)        (1.418.772)         210.870           87,06  

Sumele prezentate in tabelul de mai sus sunt exprimate in lei ( RON). 

Pierderea  financiară este influienţată în cea mai mare parte din cheltuielile cu dobânzile 

platite si cheltuielile cu  diferenţa de curs valutar.  

Se constată că pierderea financiara de 1.418.772 lei fata de  1.629.642 lei din anul 

precedent ,  provine  din  diferenta dintre dobânzilor platite si cele incasate în valoare de 

1.331.879 lei fata de 999.554 lei din anul precedent şi din pierderea înregistrată stabilită ca 

diferentă  dintre  cursul valutar nefavorabila si cea  favorabilă de 86.893 lei fata de 630.088 lei din 

anul precedent.  

6.8.3 Rezultatul total brut  

Pe total activitate societatea a inregistrat pierdere de 8.769.315 lei faţă de  anul precedent 

când pierderea a fost de 10.034.022 lei din care :  

- rezultatul din exploatare reprezentând pierdere  în sumă de 7.350.543 lei faţă de 

pierderea  de 8.404.380 lei în anul precedent ; 

- rezultatul financiar reprezentând pierdere  în sumă de 1.418.772 lei faţă de pierderea de  

1.629.642 lei  din anul precedent.   

6.8.3.1.  Impozit pe profit 

În anul 2017 societatea a inregistrat pierdere contabilă în sumă de 9.511.030 lei şi 

pierdere financiara de 9.241.700 lei  care este influientat de pierderea de recuperat din anii 

precedenti de 10.490.731 rezultând o pierdere de recuperat  la finele anului de 19.732.431 lei , 
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asa cum rezultă si din situatia prezentata de  societate , deoarece termenul de depunere a 

declaratiei 101 este dupa data prezentari raportului.  

 

CALCUL  IMPOZIT  PE  PROFIT 
la data de 31 DECEMBRIE 2018 

   < lei >  

I.      TOTAL  VENITURI          28.968.668,88  

 1.  Venituri  din  exploatare          28.547.731,20  

 2.  Venituri  financiare               420.937,68  

 3.  Venituri  exceptionale                            -    

II.      CHELTUIELI  AFERENTE  VENITURILOR          37.737.984,35  

 1.  Cheltuieli  de  exploatare          35.898.275,29  

 2.  Cheltuieli  financiare            1.839.709,06  

 3.  Cheltuieli  exceptionale                            -    

III.      PROFIT / PIERDERE  ( contabil )           (8.769.315,47) 

IV. Elemente similare veniturilor                 47.921,61  

V SUME  DEDUCTIBILE                              -    

VI CHELTUIELI  NEDEDUCTIBILE               289.276,00  

VII      PROFIT ( PIERDERE )  IMPOZABIL (1) ( I - II - IV + V )           (8.432.117,86) 

VIII. 
PIERDERE FISCALA DE RECUPERAT DIN ANII 
PRECEDENTI          19.732.430,83  

IX.      PROFIT ( PIERDERE )  IMPOZABIL (2) ( VI-VII )         (28.164.548,69) 

X 
     IMPOZIT  PE  PROFIT  DATORAT (cumulat / VIII x 
16% )                            -    

   

 Profit net           (8.769.315,47) 

XI IMPOZIT  CONSTITUIT  

XII.      IMPOZIT DE CONSTITUIT IN LUNA  

XIII IMPOZIT PLATIT (de la inceputul anului pentru anul in curs ) 

Sumele prezentate in tabelul de mai sus sunt exprimate in lei ( RON). 

6.9      Analiza principalilor indicatori economico-financiari : 
 
 Principalii indicatori economico-financiari sunt prezentati in Nota 9 anexata la situatiile 
financiare.  
                                 

1.Indicatori de lichiditate generala    

                31.12.2018   Active curente /Datorii curente  

                                           12.791.520/ 28.308.701 = 0,45 

                31.12.2017    11.602.762 / 19.338.281 = 0,60 
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Valoarea recomandata acceptabila este in jurul valorii de 2 si ofera garantia acoperii 

datoriilor cumulate din activele curente. 

Se constata o scadere a acestui indicator fata de perioada precedenta. O atentie 

deosebita se va acorda cresterii acestui indicator in conditiile in care societatea are credite care 

are exigibilitate pana la un an, pentru care soocietatea are dobanzi de platit si datorii care au 

exigibilitate pana la un an dar care sunt in valuta si care necesita un volum mai mare de 

disponibilitati pentru acoperirea diferentei de curs , precum şi datorii la bugetul consolidat al 

statului.  Acest indicator este mic acoperind din activele curente  numai 45% din datoriile curente.  

2.Indicatorul lichiditatii imediate  

                31.12.2018   Active curente – Stocuri /Datorii curente 

                                         12.791.520 – 8.910.798 / 28.308.701 = 0,14 

31.12.2017       11.602.762 - 8.057.178 / 19.338.281 = 0,18 

Acest indicator este numit si test acid si arata posibilitatea societatii de a-si acoperi 

datoriile curente din creantele si disponibilitatile care sunt active usor realizabile care nu mai 

necesita alte cheltuieli suplimentare. Acest indicator este foarte mic, in aceste conditii societatea 

este nevoita sa apeleze la stocuri pentru transformarea acestora in disponibilitati, necesitand alte 

cheltuieli, care ar prejudicia echilibrul economic al societatii si sa apeleze la surse atrase. 

 Acesti indicatori de lichiditate trebuie să constituie un semnal de alarmă pentru 

conducerea societăţii .  

3. Solvabilitatea globala (SG) 

      31.12.2018     Active totale / datorii totale  

                              49.367.732 / 51.072.663 =0,97 

      31.12.2017      49.102.350 / 42.316.432 = 1,16 

 Indica posibilitatea acoperirii datoriilor totale cu active totale. Valoric este egala cu activul net 

contabil, respectiv, capitalurile proprii.  Indicatorul trebuie sa fie supraunitar cat mai aproape de 

2. O valoare a acestui indicator de 0,97 reprezinta o valoare mica  sub limita de acceptabilitate, 

altfel exprimat datoriile reprezinta 103,45% fata de 86,18% din anul precedent din total active. 

  4. Viteza de rotatie a activelor  
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          imobilizate = Cifra de afaceri / Active imobilizate 

          31.12.2018    24.764.858 / 36.567.638 = 0,68 

          31.12.2017    18.119.043 / 37.497.952 = 0,48 

      Acest indicator evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin exprimarea 

valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate. 

 5. Viteza de rotatie a activelor totale calculat ca raport intre cifra de afaceri si total active.  

Acest indicator evaluiaza eficacitatea managementului activelor totale prin exprimarea valorii 

cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active totale . 

                31.12.2018     24.764.858 / 49.367.732 = 0,50 

31.12.2017     18.119.043 / 49.102.350 = 0,37 

6. Rentabilitatea capitalului angajat, reprezinta profitul pe care il obtine intreprinderea din 

banii investiti in afacere . 

      Se calculeaza ca raport intre profitul inaintea platii dobanzilor si impozitului pe profit si capital 

angajat( capital propriu + datorii cu termen de exigibilitate peste un an ). 

31.12.2018     ( 7.437.436) / 20.780.564 = - 0,36 

31.12.2017       (9.034.467) / 29.764.069 = -0,303 

 Acest  indicator  este negativ  deoarece societatea a inregistrat pierdere inainte de plata 

dobanzilor  de 7.437.436 lei  iar cheltuielile cu dobanzile sunt de 1.331.879 lei rezultand o 

pierdere de 8.769.315 lei .  

  7. Indicatorul privind acoperirea dobanzilor , este un indicator de risc . Acesta determina 

de cate ori societatea poate achita cheltuielile cu dobanda . Cu cât acest indicator este mai mic , 

cu atat pozitia societatii este considerata mai riscanta.  

Rata de acoperire a dobanzii reflecta masura in care o companie obtine suficient profit 

pentru a sustine dobanzile aferente imprumuturilor si de asemenea pentru a atrage atentia 

actionarilor daca profitul nu este la un nivel suficient de ridicat pentru ca, in urma inregistrarii 

dobanzii , sa le mai ramane si lor o parte care sa fie distribuita sub forma de dividende. 

In esenta el indica de cate ori profitul din activitatea companiei inainte de plata impozitelor si a 

dobanzilor acopera  cheltuielile cu dobanzile. 
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Indicatorul este foarte utilizat in analiza investitiilor finantate din imprumuturi. Cu cat valoarea 

rezultata este mai ridicata cu atat este mai bine, societatea putandu-si platii dobanzile (teoretic   

deoarece, chiar si cand se inregistreaza pierdere dobanda se achita daca exista numerar in 

banca).  

Nivelul recomadat este minim 3. O tendinta descrescatoare a ratei de acoperire a dobanzilor 

poate indica un management ineficient sau previziuni prea optimiste la momentul contractarii 

creditelor. 

      Se calculeaza ca raport intre profit inaintea platii dobanzilor si impozitul pe profit si cheltuielile 

cu dobanzile . 

           31.12.2018   ( 7.437.436) / 1.331.879 = - 5,58 

31.12.2017    (9.034.467) / 999.555 = -9,039  

 Acest indicator  este negativ si arată că societatea nu obţine profit care sa acopere 

cheltuielile cu dobanzile şi sa ramână un profit care să se distribuie actionarilor.  

8. Viteza de rotatie a clientilor comerciale : 

           Sold mediu clienti /Cifra de afaceri*365  

31.12.2018 =  3.578.458/24.764.858*365=  53 zile 

31.12.2017 =  3.423.913/ 18.119.043 * 365 = 69 zile 

Numarul  zile de incasare este influentat de clienti incerti care provin din anii anteriori şi 

care influientează în sensul creşterii acestora de aceia vom calcula viteza de rotaţie a clienţilor în 

funcţie de soldul mediu al clienţilor curenţi astfel : / *365 zile = 36 zile fata de 46 zile din anul 

precedent.  

    9. Rotatia a stocurilor : 

     Cifra de afaceri/stocuri medii 

31.12.2018 = 24.764.858/ 8.483.988 = 2,92 ori  

31.12.2017 =  18.119.043 / 8.664.479,50 = 2,09 ori 

 Se constată că viteza de rotaţie a stocurilor este foarte redusă  

 10 . Gradul de indatorare este un indicator de risc . Se calculează ca raport între capitalul 

imprumutat şi capitalul propriu sau capitalul angajat  
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       31.12.2018       22.763.862 / -1.983.398 = -11,48 sau -1147,73% 

                               31.12.2017      22.978.151 / 6.785.918 = 3,39 sau 338,62% 

Sau capital angajat  

           31.12.2018       22.763.862 / 20.780.564= 1,10 sau 109,55% 

                               31.12.2017      22.978.151 / 29.764.069 = 0,77 sau 77,20% 

 11. Rata rentabilitatii financiare – Rf sau ROE  

Rata rentabilitatii financiare exprima eficienta investitiei efectuate de actionari in cadrul firmei si 

se calculeaza ca raport intre profitul net si capitalul propriu. 

  31.12.2018       a inregistrat pierdere   

  31.12.2017       a inregistrat pierdere   

6.10. Angajamente de plată pentru anul 2018  

 La finele anului 2018 societatea are următoarele angajamente de plată pentru anul 2019 

în valoare de 28.308.701 lei fata  19.338.281 lei de la finele anului precedent, astfel:  

 a) credite bancare cu scadenta în anul 2019 în sumă de 6.292.760 lei ;  

b) datorii la societăţile de leasing cu scadenta in anul 2019 sumă de 68.659 lei ; 

c) datorii către furnizori cu scadenta in anul 2019 sumă de 9.807.571 lei ; 

d) alte datorii cu scadenta in anul 2019 in sumă de 464314 lei , reprezentând obligaţii 

salariale , datorii la bugetul consolidat al statului , si altele .  

 e) datorii catre actionari in suma de 11.675.397 lei . 

6.11. Evenimente ulterioare 

 Ca un eveniment ulterior poate fi cosiderar modul de negociere cu băncile finantatoare ,  

si furnizori. Dacă societatea este pusă în situaţia achitării tuturor datoriilor cu termen de 

exigibilitate sub un an către banci şi furnizor s-ar ajunge în incapacitate de plată .  

- Prin Amendamentul nr 2/01.02.2018 s-a prelungirea  Scisoare de garantie bancara nr. GL/58744 

din 08.03.2016 in valoare de 473.800 ron echivalentul a 100.000 euro, valabila pana la data de 

31.01.2019 reprezentand garantie in favoarea DRFP GALATI in vederea autorizarii ca antrepozit 

fiscal conform codului fiscal in vigoare. Creditul pentru emiterea scrisorii de garantie bancara a 
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fost acordat in baza contractului nr. 40028/2014 modificat in baza actului aditional nr. 2/2018 

pana la data de 16.02.2019.  

- Prelungirea liniei de credit în valoare de 5.600.000 lei; 

Ca eveniment ulterior in opinia auditorului poate fi considerate analiza clientilor si 

constituirea de provizioane , scaderea din evidenta a clientilor radiati , constituirea de 

provizioane pentru stocurile cu miscare lenta sau fară miscare .  

Capitalizarea societatii pentru inlaturarea efectelor ca urmare a capitalurilor proprii 

negative.   

Conducerea societatii trebuie sa-si intesifice eforturile pentru realizarea bugetului de 

venituri si cheltuieli prevazut pentru anul 2019 pentru rentabilizare activitatii din exploatare si 

implicit pentru obtinerea de profit pentru acoperirea pierderilor inregistrate. 

6.12. Riscuri financiare 

 Societatea este supusă mai multor riscuri care afectează situaţia financiară a societăţii. 

Pentru a face faţă riscurilor societatea trebuie să urmărească cresterea cifrei de afaceri , 

reducerea cheltuielilor pentru rentabilizarea activităţii , urmărirea incasării clienţilor pentru 

crearea de lichidităţi necesare desfăşurării activităţii şi achitarea datoriilor curente şi în special 

creditele care sunt purtătoare de dobânzi şi diferente de curs valutar.   

6.12.1 Riscul de piaţă 

Riscul de piata -  este riscul ca valoarea justa a fluxurilor de trezorerie viitoare ale unui 

instrument sa fluctueze din cauza modificarilor preturilor de piata. Preturile de piata prezinta 

patru tipuri de riscuri: riscul ratei dobanzii, riscul valutar, riscul preturilor marfurilor si riscul altor 

preturi.  

6.12.2 Riscul valutar 

Riscul valutar reprezintă riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze ca urmare 

a variaţiei cursurilor de schimb valutar.  

Societatea este expusă riscului valutar deoarece are datorii în valută foarte mari . 
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 Fluctuaţiile cursului de schimb sunt greu de anticipat, iar o eventuală apreciere sau 

depreciere poate afecta semnificativ  veniturile societăţii, cheltuielile  şi necesarul de 

disponibilităţi . 

6.12.3. Riscul ratei de dobândă 

Riscul ratei dobânzii reprezintă riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze ca 

urmare a variaţiei ratelor dobânzilor de pe piaţă.  

Riscul ratei de dobândă este compus din riscul de fluctuaţie înregistrat în valoarea unui anumit 

instrument financiar ca urmare a variaţiei ratelor dobânzii şi din riscul diferenţelor dintre 

scadenţa activelor financiare purtătoare de dobândă şi cea a datoriilor purtătoare de dobândă 

folosite pentru finanţarea activelor respective.  

Instrumentele financiare sunt purtătoare de dobândă la rata pieţei, prin urmare se 

consideră că valorile juste nu diferă în mod semnificativ de valorile contabile. 

 Există riscul că în perioadele viitoare rata dobânzii să crească , fapt ce v-a influienta 

situaţia economică a societăţii.    

6.12.4. Riscul de lichiditate – politica societatii este aceea de a asigura lichiditati pentru achitarea  

obligatiilor la termenele scadente. Societatea utilizeaza credit si imprumuturi de a actionari   

pentru efectuarea platilor in momentul aparitiei unui deficit de lichiditati .  

6.12.5. Riscul de creditare -  societatea face eforturi pentru limitarea creantelor din activitatea de 

baza, urmarindu-se termenele de plata stabilite prin contractele incheiate cu clientii. 

6.13. Inventarierea patrimoniului 

 SC MARTENS SA GALATI    a organizat inventarierea patrimoniului in doua etape astfel:  

1.In baza Deciziei nr. 113/04.12.2018  si decizia nr. 3/14.01.2019 s-a constituit comisiile de 

inventariere a patrimonului  la finele anului 2018 precum si comisia centrala formata din:  

- UZUNEANU CONSTANTIN  

- SECAN CATALINA  

- DEFTA STEFAN  

In urma inventarierii s-au facut unele constatari si propuneri asa cum rezulta din procesul 

verbal din data de 13.02.2019 , astfel:  
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- casarea materialelor ce numai pot fi folosite in valoare de 37.071 lei  

- casarea ambalajelor ce numai pot fi recuperate de la SINCER in valoare de 35.614,40 

lei  

- casarea ambalajelor ce numai pot fi recuperate de la PLIDI MARCGET  in valoare de 

57.979,34 lei  

- mijloace fixe propuse la casare in valoare de 158.903,60 lei care nu constituie garantie 

la banca .  

Inventarierea soldurilor de clienti, furnizori , comisia a intocmit extrase de cont cu 

soldurile existente urmand a primi confirmarea acestora sau in unele cazuri punctajul cu acestia. 

Inventarierea soldurilor de casa , banca, credite bancare,  leasinguri si alte valori,  in urma 

inventarierii faptice si confruntarea cu extrasele de cont de la banca si nu s-au constat diferente 

fata de evidenta contabila.  

Mentionez ca nu am participat la inventarierea patriminului. 

7.1 Alte aspecte :  

 Am solicitat lamuriri de la Conducerea societati cu privire la rezultatul financiar inregistrat 

de societate si masurile care le considera necesare pentru rentabilizarea activitatii societatii .  

Prezentam mai jos raspunsul conducerii societatii privind aspectele solicitate de auditor si 

cuprinse in Raportul administratorilor  cu privire la rezultatul negativ inregistrat de societate dupa 

ce a prezentat contul de profit si pierdere :  

„Conform datelor de mai sus, s-a inregistrat o crestere a veniturilor totale din exploatare 

cu cca. 37,81% si cu o crestere a cheltuielilor de exploatare de 22,35% fata de anul precedent. 

Cresterea veniturilor fata de anul trecut coroborata cu cresterea dar in proportie mai mica a 

cheltuielilor de exploatare a condus in final tot la un rezultat negativ din exploatare de 7.350.544 

lei, fata de pierderea de cca 8.404.380 lei inregistrată in 2017.  

Cifra de afaceri a societatii a crescut in 2018 fata de 2017 de la 18.12 milioane lei la 26.14 

milioane lei datorita cresterii vanzarilor de pe piata externa (12,99% din vanzari aferente anului 

2018 au fost destinate exportului). Pentru diminuarea efectelor scăderii vânzărilor pe piața 
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internă, în special a berilor imnuteliate in PET, s-a dezvoltat gama de sortimente de bere 

imbuteliată in recipiente vandabile, respectiv sticlă si doze metalice. 

Referitor la cheltuielile de exploatare se constata o crestere cu 22,35% fata de cele 

inregistrate in anul precedent, generată în cea mai mare parte de cheltuielile cu materiile prime și 

materialele, în corespondență cu creșterea volumelor fizice de bere produsă și vândută. 

In anul 2018 cheltuielile cu materiile prime si materialele au crescut cu 37,84 % datorita 

productiei mai mari cu aproximativ 7,71% fata de anul trecut si datorita schimbării portofoliului 

de produse finite, ceea ce s-a concretizat in costuri mai mari cu materiale de ambalat (sticle și 

doze).  

Cheltuielile cu amortizarea imobilizarilor corporale au inregistrat o scadere cu cca. 10,18% 

datorita terminarii duratei normale de functionare si respectiv a  amortizarii integrale a unor 

mijloace fixe.  

Rezultatul din exploatare pe considerentele mentionate s-a concretizat intr-o pierdere de 

7.350.544 lei fata de pierderea de 8.404.380 lei inregistrat in anul anterior. 

Referitor la veniturile si cheltuielile financiare, se constata ca si in anii precedenti, ca 

acestea au avut o influenta negativa majora asupra rezultatului final al activitatii societatii. 

Cheltuielile cu dobanzile au inregistrat o crestere in 2018 fata de 2017 cu 33,25 %. Aceasta 

evolutie s-a datorat inregistrarii dobanzii pe anul 2018 la contractului de credit de 1.450.000 euro 

acordat de Bocholt NV precum si a dobazilor aferente facilitatilor de credit acordate de catre 

actionarul majoritar in cursul anului 2018, pentru activitatea curenta, in suma de 1.210.000 euro, 

la care s-a adaugat capitalizarea dobanzii pana la 30.09.2017 in suma de 36.870 eur si finantarea 

de 120.000 eur pentru investitii la care se adauga capitalizarea dobanzii de 3.411 eur. Dobânda 

datorată acționarului majoritar in anul 2018, este de 110.925 euro/an aferente contractului de 

credit de 1.450.000 euro si 19.147 euro aferente contractelor din 2018 .   

Soldul datoriilor in contul imprumuturilor bancare pe termen lung a scazut in 2018 fata de 

2017 cu 6% datorita achitarii sumelor cuprinse in graficul de rambursare aferente contractelor de 

credit de investitii.  

Pierderea financiara cumulată cu rezultatul negativ din exploatare a condus la o pierdere 

contabila de 8.769.315 lei.”  

Cu privire la continuitatea activitatii societatea a specificat ca nu este un risc in ceea ce 

peiveste continuitate din urmatoarele motive:    

«1) În luna Ianuarie a anului 2019 s-au semnat doua contracte de credit cu Raiffeisen Bank 

S.A. printre care: 
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a. Prelungirea liniei de credit în valoare de 5.600.000 lei; 

b. Prelungire scrisoare de garanție bancară în valoare de 100.000 euro respectiv 

473.801 lei, emisă în favoarea Biroului Regional Vamal pentru garantarea 

antrepozitului fiscal . 

5. Nu sunt datorii semnificative către furnizori mai vechi de 180 zile; 

6. Societatea nu înregistrează debite restante la bugetul asigurărilor sociale, bugetul 

consolidat al statului și bugetele locale precum și către salariați;  

7. Din totalul datoriilor înregistrate la 31 Decembrie 2018, suma de 37.605.721 lei este către 

acționarul majoritar care susține relansarea fabricii deci, nu este un pericol pentru 

continuitatea activității. 

Societatea MARTENS S.A. a întocmit situațiile financiare pe principiul continuității 

activității, nu există elemente ulterioare bilanțului care să indice că acest principiu nu mai este 

valabil, fluxurile de numerar previzionate indică o funcționare care să conducă la rezultate mult 

mai bune decât în perioada anterioară cu posibilități reale de a obține un rezultat de exploatare 

pozitiv.” 

Bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2019 a fost intocmit tinand cont de cele 

prezentate privind rentabilizarea activitatii din exploatare .  

Cele prezentate mai sus nu modifica opinia noastra .  

21.03.2019 

AUDITOR   

Galaţi  SC MICONT EXPERT SRL Autorizaţie CAFR 189/2002    

Galati , str. Melodiei, nr. 14, bl. C11, ap. 10 

CIF RO13319231, J17/536/2000 

Administrator 
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