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BILANT 

la data de 31.12.2018 

Cod 10 	 - lei - 

Denumirea elementului 

Nr.rd. 
OMFP 
nr.10/ 
03 01 19 

Nr. 
rd.  

Sold la: 

01.01.2018 31.12.2018 

A B 1 2 

A. ACTIVE IMOBILIZATE 

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE 

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

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

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

03 03 0 0 

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

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

05 05 

6. Avansuri (ct.4094) 06 06 

TOTAL (rd.01 la 06) 07 07 0 0 

II. IMOBILIZARI CORPORALE 

1. Terenuri şi constructii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) 08 08 13.432.570 13.110.581 

2. Instalatii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 09 09 37.533.237 .36.566.922 

3. Alte instalatii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) 10 10 14.304 9.473 

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

5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931) 12 12 171.086 171.086 

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

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

14 14 

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

9. Avansuri (ct. 4093) 16 16 6.464 23.800 

TOTAL (rd. 08 la 16) 17 17 51.157.661 49.881.862 

III. IMOBILIZĂR1 FINANCIARE 

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

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

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

20 20 

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

21 21 

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + :H. 	2963) 22 22 

6. Alte Imprumuturi 
(ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 29681 

23 23 14.635 14.635 

TOTAL (rd. 18 la 23) 24 24 14.635 14.635 

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24) 25 25 51.172.296 49.896.497 

B. ACTIVE CIRCULANTE 

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

26 26 990.945 1.200.716 

2. Productia in curs de executie (a. 331 + 332 + 341 +/- 348* -393-3941 - 
3952) 

27 27 349.340 534.271 

3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 
361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 
3956- 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428) 

28 28 3.105.954 4.313.177 

4. Avansuri (ct. 4091) 29 29 40.918 90.001 

TOTAL (rd. 26 la 29) 30 30 4.487.157 . 6.138.165 

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

1. Creante comerciale 1) (ct. 2675" + 2676 *-F 2678" + 2679* - 2966* - 2968* + 
4092 + 411 + 413 + 418 - 491) 

31 31 5.329.903 3.213.217 

2. Sume de incasat de la entitătile afiliate (ct. 451"" - 495") 32 32 

3. Sume de incasat de la entitătile asociate si entitatile controlate in comun 
(ct. 453** - 495*) 

33 33 

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

34 34 820.288 722.400 

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

1 	, 	1, 	i 	t 	HI 	1H H! 	 I 	'I 	Ilri 	' 
36 

TOTAL (rd. 31 la 35 IC c.-,) 37 36 6.150.191 • 3.935.617 

III. INVESTITII PE TERMEN SCURT 

1. A ţiuni detinute la entitătile afiliate (ct. 501 -591) 38 37 

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

39 38 

TOTAL (rd. 37 + 38) 40 39 

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

41 40 2.919.855 3.143.706 

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40) 42 41 13.557.203 13.217.488 

C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd.43+44) 43 42 21.778 4.711 

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

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*) 45 44 21.778 4.711 

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADĂ  DE PĂNĂ  
LA 1 AN 

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

46 45 

2. Sume datorate institutiilor de 1 627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 47 46 3.109.692 3.228.430 

3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419) 48 47 1.253.674 1.108.654 

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 49 48 3.973.562 3.563.431 

5. Efecte de comert de plătit (ct. 403 + 405) 50 49 

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

7. Sume datorate entitătilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 
1663+1686+2692+2693+ 453***) 

52 51 
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8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale 
(ct. 1623 + 1626 + 167+ 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 

53 52 1.592.736 1.451.519 431*** + t . - 	+ 437**" + 4381 + 4410* + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 
447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 473*** + 509 + 5186 
+5193+5194+5195+5196+5197) 

TOTAL (rd. 45 la 52) 54 53 9.929.664 9.352.034 

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE 
(rd. 41+43-53-70-73-76) 

55 54 3.627.539 • 3.865.454 

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54) 56 55 54.821.613 53.766.662 

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE iNTR-0 PERIOADA 
MAI MARE DE 1 AN 

1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentăndu-se separat 
imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) 

57 56 

2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 
1627+1682+5191+5192+5198) 

58 57 21.192.689 18.464/57 

3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419) 59 58 85.544 287.375 

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 60 59 511.956 291.979 

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

6. Sume datorate entitătilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 45]***) 62 61 

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

63 62 

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale 
(ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 
431*** +. r -!f2 	+437*** + 4381 + 4410* + 4423 + 4428*** + 444*** + 446"" + 
447*" + 4481 + 455 + 456*** + 4581+462+4661+ 473' ° + 509 + 5186 + 5193 
+5194+5195+5196+5197) 

64 63 394.818 160.660 

TOTAL (rd.56 la 63) 65 64 22.185.007 19.204.771 

H. PROVIZIOANE 

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

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

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) 68 67 26.579 19.418 

TOTAL (rd. 65Ia 67) 69 68 26.579 19.418 

I. VENITURI iN AVANS 

1. Subventii pentru investitii (ct. 475)(rd. 70+71) 70 69 

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

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

2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472) (rd.73 + 74) 73 72 1.199.194 473.370 

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

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) 75 74 1.199.194 473.370 

3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la client' 
(ct. 478)(rd.76+77) 

76 75 

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 4781 77 76 

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

Fond comercial negativ (ct.2075) 79 78 

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78) 80 79 1.199.194 473.370 

J. CAPITAL 51 REZERVE 

I. CAPITAL 

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 81 80 9.033.748 9.033.748 
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2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 82 81 

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 83 82 

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

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

TOTAL (rd. 80 la 84) 86 85 9.033.748 9.033.748 

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 87 86 11.904.362 11.904.362 

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 88 87 9.734.333 9.734.333 

IV. REZERVE 

1. Rezerve legale (ct. 1061) 89 88 670.729 831.180 

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

3. Alte rezerve (ct. 1068) 91 90 2.578.437 2.696.051 

TOTAL (rd. 88 la 90) 92 91 3.249.166 3.527.231 

Actiuni proprii (ct. 109) 93 92 

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

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

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

SOLD D (ct. 117) 97 96 6.298.604 2.598.768 

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR 

SOLD C (ct. 121) 98 97 3.987.187 2.746.262 

SOLD D (ct. 121) 99 98 

Repartizarea profitului (ct. 129) 100 99 199.359 278.065 

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

101 100 31.410.833 34.069.103 

Patrimoniul public (ct. 1016) 102 101 

Patrimoniul privat (ct. 1017) 2) 103 102 

CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79 104 103 31.410.833 34.069.103 

11 Sumele inscrise la acest rand şi preluate din contul 26751a 2679 reprezintă  creantele aferente 
contractelor de leasmg fmanciar şĺ  altor contracte asimilate, precum şi alte crean(e imobilizate, scadente 
intr-o perioadă  mai mica de 12 luni 
21 Se va completa de catre entită(ile cărora le sunt incidence prevedenle Ordinului ministrului finan(elor 
publice p al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizarilor privind intocnirrea 

actualoarea tnventarului centraloat al bununlor imobile propnetate privată  a statului si a dreptunlor 
reale supuse inventarieni, Cu modificările sí completarile ultenoare 

INTOCMIT, 

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

ADMINISTRATOR, 

Semnătura 	  

UDRESCU GABRIEL DANIEL 
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CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE 

la data de 31.12.2018 

Cod 20  

Denumirea indicatorilor Nr. 

rd. 

Exercitiul financiar 

2017 2018 

A 8 1 2 

1. Cifra de afaceri netă  (rd. 02+03-04+05+06) 01 28.271.995 32.117.745 

Productia văndută  (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02 27.755.670 31.575.497 

Venituri din vănzarea mă rfurilor (ct. 707) 03 638.145 698.015 

Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04 121.820 155.767 

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

05 

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

2. Venituri aferente costului productiei in curs de execuţie (ct.711+712) 

Sold C 07 698.598 3.876.069 

Sold D 08 

3. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722) 09 70.950 41.697 

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

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

6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 

7417± 7419) 
12 

7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) 13 1.135.141 72.240 

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

-din care, venituri din subventii pentru investitii (ct.7584) 15 6.500 

VENITURI DIN EXPLOATARE —TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13) 16 30.176.684 36.107.751 

8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602) 17 10.106.177 12.381.165 

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 18 320.130 528.317 

b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605) 19 1.708.927 2.208.139 

c) Cheltuieli privind mă rfurile (ct.607) 20 761.133 690.630 

Reduceri comerciale primite (ct. 609) 21 40.025 36.767 

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) 22 6.078.111 7.237.465. 

a) Salarii şi indemnizatii (ct.641+642+643+644) 23 4.811.939 6.953.841 

b) Cheltuieli cu asigură rile şi protectia socială  (ct.645+ 24 1.266.172 283.624 

10.a) Ajustă ri de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 26 - 27) 25 1.791.292 1.654.544 

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817) 26 1.791.292 1.654.544 

a.2) Venituri (ct.7813) 27 

b) Ajustă ri de valoare privind activele circulante (rd. 29- 30) 28 366.408 93.067 
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b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 29 723.694 134.721 

b.2) Venituri (ct.754+7814) 30 357.286 41.654 

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38) 31 5.932.442 6.664.473 

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

32 4.986.366 5.628.708  

11.2. Cheltuieli Cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; 
cheltuieli reprezentănd transferuri şi contributii datorate in baza unor acte 
normative speciale(ct. 635 + 6586*) 

33 755.361 937.424 

11.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurător (ct. 652) 34 

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

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

11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 	.•? ' + 6588) 37 190.715 98.341 

Cheltuieli Cu dobănzile de refinantare inregistrate de entitătile radiate din Registrul 
general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*) 

38 

Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41) 39 -79.276 163.829 

- Cheltuieli (ct.6812) 40 196.092 

-Venituri (ct.7812) 41 79.276 32.263 

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39) 42 26.945.319 31.584.862 

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: 

- Profit (rd. 16 - 42) 43 3.231.365 4.522.889 

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

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

- din care, veniturile obtinute de la entitătile afiliate 46 

13. Venituri din dobănzi (ct. 766 ) 47 17.161 27.206 

- din care, veniturile obtinute de la entitătile afiliate 48 

14. Venituri din subventii de exploatare pentru dobănda datorată  (ct. 7418) 49 

15. 	Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) 50 3.251.850 1.001.607 

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

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50) 52 3.269.011 1.028.813 

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

53 

- Cheltuieli (ct.686) 54 

- Venituri (ct.786) 55 

17. Cheltuieli privind dobănzile (ct.666*) 56 1.578.222 1.223.810 

- din care, cheltuielile in relatia cu entitătile afiliate 57 

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 58 934.967 1.118.872 

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58) 59 2.513.189 2.342.682 

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): 

- Profit (rd. 52- 59) 60 755.822 o 

- Pierdere (rd. 59 - 52) 61 0 1.313.869 
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VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) 62 33.445.695 37.136.564 

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) 63 29A58.508 33.927.544 

18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): 

- Profit (rd. 62- 63) 64 3.987.187 3.209.020 

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

19. Impozitul pe profit (ct.691) 66 462.758 

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

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

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - .7-68) 69 3.987.187 2.746.262 

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

Suma de control F20 • 518149603 / 2096523441  

Conturi de repartizat după  natura elementelor respective. 
La randul 23- se cuprind ş i drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei munch, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 

„Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Cola boratori persoane fizice". 

ADMINISTRATOR, 

Numele Si prenumele 

ZAMFIR SIMONA IOANA 

INTOCMIT, 

Numele si prenumele 

UDRESCU GABRIEL DANIEL 

Calitatea  

Semnătura',,,,,P+  
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Nr.de inregistrare in organismul profesional: 

  

  



DATE INFORMATIVE 	
F30 - pag.  1 

la data de 31.12.2018 
Cod 30 	 - lei - 

I. Date privind rezultatul inregistrat 
Nr.rd. 
OMFP 
nr.10/ 
03 01 19 

Nr. 
rd . 

 
Nr.unitati Sume 

A B 1 2 

Unitati care au inregistrat profit 01 01 1 2.746.262 

Unitati care au inregistrat pierdere 02 02 

Unitati care nu au inregistrat nici profit nici pierdere 03 03 

II Date privind platile restante 
Nr. 
rd. 

Total, 
din care: 

Pentru 
activitatea 

curenta 

Pentru 
activitatea de 

investitii 

A 8 1=2+3 2 '3 

Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18) 04 04 2.332.893 2.332.893 

Furnizori restanti -total (rd. 06 la 08) 05 05 1356.125 1.356.125 

- peste 30 de zile 06 06 924.274 924.274 

- peste 90 de zile 07 07 151.610 151.610 

- peste 1 an 08 08 280.241 280.241 

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

09 09 269.837 269.837 

- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de 

angajatori, salariati si alte persoane asimilate 
10 10 193.159 193.159 

- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de 

sanatate 
11 11 76.678 76.678 

- contributia pentru pensia suplimentară  12 12 

- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 13 13 

- alte datorii sociale 14 14 

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si 

alte fonduri 
15 15 589.700 589.700 

Obligati restante fata de alti creditor! 16 16 100.000 100.000 

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

17 17 17.231 17.231 

o'':„.»'.:'i ','tiU ľ  18 17.231 17,231 

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele 

locale 
19 18 

Ill. Numar mediu de salariati 
Nr. 
rd. 

31.12.2017 31.12.2018 

A B 1 2 

Numar mediu de salariati 20 19 216 209 

Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, 

respectiv la data de 31 decembrie 
21 20 205 222 

IV. Redevente plătite in cursul perioadei de raportare, 
subventii incasate şi creante restante 

Nr. 
rd. 

Sume (lei) 

A B 1 

Redevente plătite in cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul 
public, primite in concesiune, din care: 

22 21 

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

Redeventă  minieră  plătită  la bugetul de stat 24 23 473.418 
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Redevenri petrolieră  plătită  la bugetul de stat 25 24 

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

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

- impozitul datorat la bugetul de stat 28 27 

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

29 28 

- impozitul datorat la bugetul de stat 30 29 

Subventii incasate in cursul perioadei de raportare, din care: 31 30 

- subventii incasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor 32 31 

- subventii aferente veniturilor, din care: 33 32 

- subventii pentru stimularea ocupă rii fortei de muncă  ") 34 33 

Creanie restante, care nu au fost incasate la termenele prevăzute in contractele 
comerciale ş i/sau in actele normative in vigoare, din care: 

35 34 860.371 

- creante restante de la entităti din sectorul majoritar sau integral de stat 36 35 7.795 

- creante restante de la entităti din sectorul privat 37 36 840.805 

V. Tichete acordate salariatilor 
Nr. 
rd. 

Sume (lei) 

A B 1 

Contravaloarea tichetelor acordate salariatilor 38 37 

if 	, 	[ 	, r 	') 	.. 	cl' 	 I 39 

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de 

cercetare - dezvoltare *9 

Nr. 
rd. 

31 12.2017 31.12.2018 

A B 1 2 

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare : 40 38 

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

- din fonduri publice 42 40 

- din fonduri private 43 41 

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

- cheltuieli curente 45 43 

- cheltuieli de capital 46 44 

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

31.12.2017 31.12.2018 

A B 1 2 

Cheltuieli de inovare 47 45 

VIII. Alte informatii 
Nr. 
rd. 

31.12.2017 31.12.2018 

A B 1 2 

Avansuri acordate pentru imobiliză ri necorporale 

(ct. 4094), 	r 	i 
48 

i. 
49 

.Hil. 	L., 	,, 	, 
50 

Avansuri acordate pentru imobiliză ri corporale 
(ct. 4093), 	..r 	, 

51 

52 6464 23.800 

53 

Imobiliză ri financiare, in sume brute (rd. 49+54) 54 48 14.635 14.635 
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Actiuni detinute la entitătile afiliate, interese de 

participare, alte titluri imobilizate şi obligatiuni, in sume 

brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53) 

55 49 

- acţiuni necotate emise de rezidenti 56 50 

- pă rti sociale emise de rezidenti 57 51 

- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,(:,•: ..., 58 52 

- obligatiuni emise de nerezidenti 60 53 

Creante imobilizate, in sume brute (rd. 55+56) 61 54 14.635 14.635 

- creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror 

decontare se face in functie de cursul unei valute 

(din ct. 267) 

62 55 14.635 14.635 

- creante imobilizate in valută  (din ct. 267) 63 56 

Creante comerciale, avansuri pentru cumpără ri de bunuri de 

natura stocurilor şi pentru prestă ri de servicii acordate 

furnizorilor ş i alte conturi asimilate, in sume brute 

(ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care: 

64 57 6.209.298 4.405.753 

- creante comerciale in relaţia cu , 	, ,,1,.. 	:,, 	, 

avansuri pentru cumpă rări de bunuri de natura stocurilor şi pentru 
prestări de servicii acordate furnizorilor 	::Hi. ( nerezidenti ş i alte 
conturi asimilate, in sume brute 	. 	: ..R. ; :i !: 	: 	: 	. 

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din a 411 + din ct. 413 + din ct. 418) 

65 58 

: 	,ii::i.:1:1) 	': . »::J. 66 

Creante neincasate la termenul stabilit 

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) 
67 59 879.395 " 	1.021.544 

Creante in legătură  cu personalul şi conturi asimilate 

(ct. 425 + 4282) 
68 60 11.677 14.806 

Creante in legătură  cu bugetul asigură rilor sociale şi bugetul 

statului (din ct. 431+- : ..+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 

444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66) 

69 61 115.890 203.640 

- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale 

(ct.431+437+4382) 
70 62 17.802 51.677 

- creante fiscale in legatura cu bugetul statului 

(ct. - 	+441+4424+4428+444+446) 
71 63 98.088 151.963 

- subventii de incasat(ct.445) 72 64 

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

- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) 74 66 

Creantele entitătii in relaţiile cu entitătile afiliate 

(ct. 451), din care: 
75 67 

- creante cu entităti afiliate nerezidente 
(din ct. 451), din care: 

76 68 

- creante comerciale cu entităti afiliate 

nerezidente (din ct. 451) 
77 69 

Creante in legătură  cu bugetul asigură rilor sociale şi bugetul 

statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ r.! ! c: 

- 	- + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 

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

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

78 70 17.802 51.677 
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Alte creante (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), 
(rd.72 la 74) 

79 71 717.735 516.347 

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

80 72 

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

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

81 73 714.499 510.196 

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

82 74 3.236 6.151 

Dobănzi de incasat (ct. 5187) , din care: 83 75 

- de la nerezidenti 84 76 

Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor 

economici '1 
85 77 

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

86 78 

- actiuni necotate emise de rezidenti 87 79 

- părtf sociale emise de rezidenti 88 80 

- actiuni emise de nerezidenti 89 81 

- obligatiuni emise de nerezidenti 90 82 

Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114) 91 83 

Casa in lei şi in valută  (rd.85+86 ) 92 84 1.419 4.147 

-in lei (ct. 5311) 93 85 1.419 4.147 

- in valută  (ct. 5314) 94 86 

Conturi curente la bănci in lei şi in valută  (rd.88+90) 95 87 2.915.200 3.131.408 

- in lei (ct. 5121), din care: 96 88 2.825.124 " 	3.131.154 

- conturi curente in lei deschise la bănci nerezidente 97 89 

- in valută  (ct. 5124), din care: 98 90 90.076 254 

- conturi curente in valută  deschise la bănci 
nerezidente 

99 91 

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

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

101 93 

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

102 94 

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

103 95 8.998.433 7.257.328 

Credite bancare externe pe termen lung ' , 

, 	(din ct. 162), 
(rd .97+98) 

104 96 

-in lei 105 97 

- in valută  106 98 

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

107 99 

- in lei 108 100 

- in valută  109 101 

Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 
1626 + din ct. 1682) 

110 102 
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Alte imprumuturi şi dobănzile aferente (ct. 166 + 1685 + 
1686± 1687) (rd. 104+105) 

111 103 

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

112 104 

- in valută  113 105 

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

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

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

116 108 5.824.735 - 5.251.439 

-datorii comerciale in relaţia cu 	,,.,, 
, , avansuri primite de la clienţi neafiliati 

nerezidenţi şi alte conturi asimilate, in sume brute , 
' 	 ,',. (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 

+ din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) 

117 109 

ii,ini,, ,-,i' , , 
, 

I 	li! 	, 
ilic 	,,- 	l, 	: 	d':i, 

118 

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

119 110 299.953 408.888 

Datorii in legătură  Cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul 
statului (ct. 431+ 	' ± 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 
+ 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115) 

120 111 1.198.628 1.023.631 

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

121 112 181.023 269.837 

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

122 113 641.012 606.931 

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

123 114 

- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) 124 115 376.593 146.863 

, 	 din 
care: 

125 116 

,,, 	:, 	, 	F. 	, 	, 	,,: 	2) 

din care: 
126 117 

127 118 

, 	I', 	, 
: 	,,,,, 	, 	, 

128 

Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care: 129 119 18.225 

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice 130 120 18.225 0 

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice 131 121 

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

132 122 1.656.892 573.370 

-decontari privind interesele de participare , 
decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari 
din operatii in participatie 

(ct.453+456+457+4581) 

133 123 

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

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

134 124 1.656.892 573.370 

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

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

136 126 
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- venituri in avans aferente activelor primite prin 

transfer de la clienti (ct. 478) 
137 127 

Dobănzi de plătit (ct. 5186), 	(- (]e: 138 128 

- .2,1:r i: 	cvidc:.t! 139 

Valoarea Trnprumuturilor primite de la operatorii 

economici ***") 
140 129 

Capital subscris vă rsat (ct. 1012), din care: 141 130 9.033.748 9.033.748 

- actiuni cotate 4) 142 131 9.033.748 9.033.748 

- actiuni necotate 5) 143 132 

- pă rti sociale 144 133 

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

Brevete si licente (din ct.205) 146 135 

IX. Informatii privind cheltuielile Cu 
colaboratorii 

Nr. 
rd. 

31.12.2017 31.12.2018 

A B 1 2 

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 147 136 213.600 260.888 

X. Informatii privind bunurile din domeniul 
public al statului 

Nr. 
rd. 

31.12.2017 31.12.2018 

A B 1 2 

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in 

administrare 
148 137 

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in 

concesiune 
149 138 

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate 150 139 

XI. Informatii privind bunurile din proprietatea 

privată  a statului supuse inventarierii cf. OMFP 
nr. 668/2014 

Nr. 
rd. 

31.12.2017 31.12.2018 

A B 1 2 

Valoarea contabilă  netă  a bunurilor 6) 151 140 

XII. Capital social vărsat 
Nr. 
rd. 

31.12.2017 31.12.2018 

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

A B Co1.1 Co1.2 Co1.3 Co1.4 

Capital social vărsat (ct. 1012) 7), 

(rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151+ 152) 
152 141 9.033.748 X 9.033.748 X 

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

- detinut de institutii publice de subord. centrală  154 143 

- detinut de institutii publice de subord. locală  155 144 

- detinut de societătile cu capital de stat, din care: 156 145 

- cu capital integral de stat 157 146 

- cu capital majoritar de stat 158 147 

- cu capital minoritar de stat 159 148 

- detinut de regii autonome 160 149 

- detinut de societăti Cu capital privat 161 150 740.365 8,20 740.365 8,20 

- detinut de persoane fizice 162 151 7.037.448 77,90 6.723.610 74,43 

- detinut de alte entităti 163 152 1.255.935 13,90 1.569.773 17,38 
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Nr. 
rd. 

Sume 

A B 2017 2018 

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat 
sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar 
de către companiile nationale, societătile nationale, 
societătile şi regiile autonome, din care: 

164 153 

- către institutii publice centrale; 165 154 

- către institutii publice locale; 166 155 

- către al/i actionari la care statul/unitătile administrativ 

tentoriale/institutiile publice debn direct/indirect actiuni 

sau participabi indiferent de ponderea acestora. 

167 156 

Nr. 
rd. 

Sume 

A B 2017 2018 

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat 
sau local, virate in perioada de raportare din profitul 
companiilor nationale, societătilor nationale, 
societătilor şi al regiilor autonome, din care: 

168 157 

- dividende/vă rsăminte din profitul exercitiului financiar al 

anului precedent, din care virate: 
169 158 

- către institutii publice centrale 170 159 

- către institubi publice locale 171 160 

- către alb actionari la care statul/ unitătile 

administrativ teritoriale /institubile publice de/in 
direct/indirect actiuni sau participabi indiferent de 

ponderea acestora. 

172 161 

- dividende/vă rsăminte din profitul exercibilor financiare 

anterioare anului precedent, din care virate: 
173 162 

- către institutii publice centrale 174 163 

- către institugi publice locale 175 164 

- către alb actionari la care statul/ unitătile 

administrativ teritoriale /institubile publice detin 

direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de 
ponderea acestora 

176 165 

Nr. 
rd. 

Sume (lei) 

A B 2017 2018 

. , 	uz 	8) 177 

XVI. Creante preluate prin cesionare de la persoane 

juridice*****) 

Nr. 
rd. 

Sume (lei) 

A 8 2017 2018 

Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea 
nominală), din care: 

178 166 

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

Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de 

achizige), din care: 
180 168 

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

XVII. Venituri olatinute din activităti agricole******) 
Nr. 
rd. 

Sume (lei) 

A 8 2017 2018 

Venituri obtinute din activităti agricole 182 170 
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ADMINISTRATOR, 

Numele si prenumele Numele si prenumele 

INTOCMIT, 

ZAMFIR SIMONA IOANA 

Semnatura 

	

	  
stscosii; 

........... 

Fornnular 
VALIDAT 

UDRESCU GABRIEL DANIEL 

Calitatea  

Nr.de inregistrare in organismul profesional: 

*) Subventii pentru stimularea ocupă rii fodei de muncă  (transferuri de la bugetul statului care angajator)- reprezintă  sumele acordate angajatorilor pentru plata 
absolventilor institutiilor de invătămănt, stimularea şomerilor care se Tncadrează  in muncă  inainte de expirarea perioadei de şonaj, stimularea angajatorilor care 
incadrează  in muncă  pe perioadă  nedeterminată  şomeri in vărsta de peste 45 ani, şomeri intretinători unici de familie sau şomeri care in termen de 3 ani de la data 
angajă rii indeplinesc condi0ile pentru a solicita pensia anticipată  partială  sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta, on pentru alte situatii prevăzute prin 

leg islatia in vigoare privind sistemul asigură rilor pentru şomaj şi stimularea ocupării fortei de muncă. 
**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea 

tehnologică  şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiintifica ş i dezvoltarea tehnologică, aprobată  cu modifică ri 

ş i completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 
995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere in aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European ş i a Consiliului privind 

producţia ş idezvoltarea statisticilor comunitare in domeniul ştiintei ş i al tehnologiei, publicat Tn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012. 
***) Se va completa Cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 
octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere in aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European ş i a Consiliului privind productia şi dezvoltarea 

statisticilor comunitare in domeniul ştiintei şi al tehnologiei, publicat fn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 299/27.10.2012. 
****) in categoria operatorilor economic] nu se cuprind entitătile reglementate si supravegheate de Banca Naţ ională  a Romăniei, respectiv Autoritatea de 

Supraveghere Financiară, societătile reclasificate in sectorul administraţiei publice si institutiile fă ră  scop lucrativ in serviciul gospodă riilor populatiei. 

*****) Pentru creantele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atăt valoarea nominală  a acestora, căt ş i costul or de achizitie. 

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' sever avea in vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, Cu modificările ş i 

completările ulterioare. 
******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al 

Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plătile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin in cadrul politicii agricole comune si 

de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, '(1) ...veniturile obtinute din activitătile agricole sunt veniturile care au fost obtinute de un fermier din activitatea 

sa agricolă  in sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1307/2013), in cadrul exploatatiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din 

Fondul european de garantare agricolă  (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală  (FEADR), precum şi once ajutor national acordat pentru activităti 

agricole, Cu excepţia plăţilor directe nationale complementare in temeiul articolelor 18 si 19 din Regulamentul (UE) Pr. 1307/2013. 

Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole in sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatatiei sunt 

considerate venituri din activităli agricole Cu conditia ca produsele prelucrate să  rămană  proprietatea fermierului si ca o astfel de prelucrare să  aibă  ca rezultat un alt 

produs agricol in sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. 
Once alte venituri sunt considerate venituri din activitati neagricole. 
(2) in sensul alineatului (1), 'venituri inseamnă  veniturile brute, tnaintea dedueerii costurilor şi impozitelor aferente....'. 

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fănete etc.) ş i aferente spatiilor comerciale (terase etc.) apartinănd proprietarilor 

privati sau unor unităti ale administratiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă  in scop recreativ sau in alte scopuri (pescuit etc.). 

2) Valoarea inscrisă  la răndul 'datorii cu entităti afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează  prin insumarea valorilor de la răndurile „cu scadenta initială  
mai mare de un an' si 'datorii comerciale Cu entitătile afiliate nerezidente indiferent de seadenţă  (din ct.451)1. 

3)in categoria 'Alte datorii in legătură  cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decăt datoriile in legătură  Cu institutiile publice (institutii le statului)' nu se vor 

inscrie subventiile aferente veniturilor existente in soldul contului 472. 

4) Titluri de valoare care conferă  drepturi de proprietate asupra societătilor, care sunt negociabile ş i tranzactionate, potrivit legii. 

5) Titluri de valoare care conferă  drepturi de proprietate asupra societătilor, care nu sunt tranzactionate. 

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finantelor publice ş i al ministrului delegat pentru buget nr. 

668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind intocmirea si actualizarea inventarului central izat al bunurilor i mobile proprietate privată  a statului si a drepturilor reale 

supuse inventarierii, cu modificările şi completă rile ulterioare. 

7) La sectiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 153 - 163 in col. 2 ş i col. 4 entitătile vor inscrie procentul corespunzător capitalului social detinut in totalul capitalului 

social vărsat inset-is lard. 152. 
8) La acest rand se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilitătii nr. 82 / 1991, modificarea ş i 

completarea Leg ii societătilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organ izarea şi funcţionarea cooperatiei. Nu se raportează  dividendele 

prezentate lard. 164. 
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SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE 
la data de 31.12.2018 

Cod 40 	 - lei - 

Elemente de 
imobilizari 

Nr. 
rd. 

Valori brute 

Sold 
initial 

Cresteri Reduceri Sold final 
(co1.5=1+2-3) Total Din care: 

dezmembrari 
Si casari 

A B 1 2 3 4 s 

1.Imobilizari necorporale 

Cheltuieli de constituire Si 
cheltuieli de dezvoltare 

01 29.733 X 29.733 

Alte imobilizari 02 X 

Avansuri acordate pentru 
imobilizari necorporale 

03 X 

Active necorporale de explorare 
si evaluare a resurselor minerale 

04 X 

TOTAL (rd. 01 la 04) 05 29.733 X 29.733 

11.Imobilizari corporale 

Terenuri 06 7.929.057 X 7.929.057 

Constructii 07 10.971.729 10.971.729 

Instalatii tehnice si masini 08 52.209.097 361.409 155.546 155.546 52.414.960 

Alte instalatii , utilaje si mobilier 09 47.410 47.410 

Investitii imobiliare 10 

Active corporale de explorare si 
evaluare a resurselor minerale 

11  

Active biologice productive 12 

Imobilizari corporale in curs de 
executie 

13  
171.086 41.697 41.697 171.086 

Investitii imobiliare in curs de 
executie 

14 

Avansuri acordate pentru 
imobilizari corporale 

15 6A64 128.491 111.155 23.800 

TOTAL (rd. 06 la 15) 16 71.334.843 531.597 308.398 155.546 71.558.042 

111.Imobilizari financiare 17 14.635 X 14.635 

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 
(rd.05+16+17) 

18 71.379.211 531.597 308.398 155.546 71.602.410 
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SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE 

- lei - 

Elemente de imobilizari 
Nr. 
rd. 

Sold initial 
Amortizare in cursul 

anului 

Amortizare aferenta 
imobilizarilor scoase 

din evidenta 

Amortizare la 
sfarsitul anului 
(co1.9=6+7-8) 

A B 6 7 8 9 

1.Imobilizari necorporale 

Cheltuieli de constituire si 
cheltuieli de dezvoltare 

19 

Alte imobilizari 20 29.733 29.733 

Active necorporale de explorare 
si evaluare a resurselor minerale 

21 

TOTAL (rd.19+20+21) 22 29.733 29.733 

11.1mobilizari corporale 

Terenuri 23 

Constructii 24 5.468.217 321.988 5.790.205 

Instalatii tehnice Si masini 25 14.675.859 1.327.725 155.546 15.848.038 

Alte instalatii ,utilaje si mobilier 26 33.106 4.831 37.937 

Investitii imobiliare 27 

Active corporale de explorare si 
evaluare a resurselor minerale 

28  

Active biologice productive 29 

TOTAL (rd.23 la 29) 30 20.177.182 1.654.544 155.546 21.676.180 

AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30) 31 20.206.915 1.654.544 155.546 21.705.913 
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SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE  

Elemente de imobilizari 
Nr. 
rd. 

Sold initial 
Ajustari constituite 

in cursul anului 
Ajustari 

reluate la venituri 
Sold final 

(col. 13=10+11-12) 

A B 10 11 12 13 

1.1mobilizari necorporale 

Cheltuieli de constituire Si 

cheltuieli de dezvoltare 
32 

Alte imobilizari 33 

Active necorporale de explorare si 

evaluare a resurselor minerale 
34 

TOTAL (rd.32 la 34) 35 

11.Imobilizari corporale 

Terenuri 36 

Constructii 37 

Instalatii tehnice si masini 38 

Alte instalatii, utilaje si mobilier 39 

Investitii imobiliare 40 

Active corporale de explorare si 
evaluare a resurselor minerale 

41 

Active biologice productive 42 

Imobilizari corporale in curs de 

executie 
43 

Investitii imobiliare in curs de 

executie 
44 

TOTAL (rd. 36 la 44) 45 

111.Imobilizari financiare 46 

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - 

TOTAL (rd.35+45+46) 
47 
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Sc MACOFIL SA 

NOTA 1 

ACTIVE IMOBILIZATE 

31.12.2018 

DENUMIREA 
ELEMENTULUI DE 

IMOBILIZARE 

VALOAREA BRUTA AJUSTARI DE VALOARE 
Sold la 

inceputul 
exercitiului 
financial-  

Crested Cedări, 
transferuri 

ş i alte 
reduceri 

Sold la 
Sfărşitul 

exercitiului 
financiar 

Sold la 
Inceputul 

exercitiului 
financiar 

Ajustări 
inregistrate 'in 

cursul exercitiului 
financiar 

Reduceri 
sau 	reluări 

Sold la 
Sfărşitul 
exercitiului 
financiar 

0 
CHELT. CONSTITUIRE 

ALTE IMOBILIZ. NECORP. 
29.733 

29.733 29.733 29.733 

TOTAL IMPOBILIZĂRI 
' NECORPORALE 

29.733 
29.733 29.733 29.733 

TERENURI 7.929.057 7.929.057 

CONSTRUCT!! 10.971.729 10.971.729 5.468.217 321.988 5.790.205 

1NSTAL.TEHN.$1 
MASINI UNELTE 

52.209.097 361.409 155.546 52.414.960 14.675.859 1.327.725 155.546 15.848.038 

ALTE INSTALATILUTILME 
$1 MOBIL1ER 

47.410 47.410 33.106 4.831 37.937 

1MOBILIZ. IN CURS 177.550 170.188 152.852 194.886 

TOTAL IMOBILIZARI 
CORPORALE 

71.334.843 531.597 308.398 71.558.042 20.177.182 1.654.544 155.546 21.676.180 

TOTAL IMOBIL1ZARI 71.364.576 531.597 308.398 71.587.775 20.206.915 1.654.544 155.546 21.705.913 

ADMINISTRATOR, 

Z. .14FIR SIMON' 10A NA 

DIRECTOR ECONOMIC, 

EC. UDRESČWGABRIEL DANIEL 

 



S.C. MACOFIL S.A. TG.JIU 

NOTA 2 

PRO VIZIOANE 
31.12.2018 

Denumirea provizionului Sold la 
inceputul 

exercitiului 
financiar 

Transferuri Sold la 
sfarşitul 

exercitiului 
financiar 

in cont din cont 

0 1 2 3 4=1+2-3 
1.Proviz.pt. creante 838.477 330.813 66.755 1.102.535 
2.Proviz.pt.deprecierea ob.de  
inventar 
TOTAL 838.477 330.813 66.755 1.102.535 

ADMINISTRATOR, 	 DIRECTOR ECONOMIC, 

ZAMFIR SIMONA IOANA 	 Ec. UDRRSCU GABRIEL DANIEL 



S.C. MACOFIL S.A.TG..11U 
NOTA 3 

REPARTIZAREA PROFITULU1 
La 31.12.2018 

DESTINATIA SUMA 
Profit net de repartizat 2.746.262 
- rezerva legala 160.451 
- aeoperirea pierderii contabile 
- aeoperire pierdere din anii an e to t 2.585.811 
- d vidende 
- alte repartizari 
Profit nerepartizat 

ADMINISTRATOR, 
ZAMFIR SIMONA IOANA 

65: 

DIR 	TOR ECONOMIC, 
EC. ti kV2L1 GABRIEL, DANIEL 

 



S.C. MACOFIL S.A. TG.JIU 
NOTA 4  

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE 
31.12.2018  

lei 
DENUMIREA INDICATORULUI EXERCITIUL 

PRECEDENT 
EXERCITHIL 

CURENT 
0 1 2 

1. Cifra de afaceri neta 28.271.995 32.117.745 
2. Costul bunurilor vdndute ş i al serviciilor 
prestate(3+4+5) 

18.487.136 18.772.727 

3. Cheltuielile activitd(ii de baza 13.268.955 16.379.070 
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare 411.526 364.068 
5 Chel well indirecte de productie 4.806.655 2.029.589 
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri 
nete(1-2) 9.784.859 13.345.018 
7. Cheltuieli de desfacere 761.133 690.630 
8. Cheltuieli generate de administratie 6.927.502 8.203.739 
9. Alte venituri din exploatare 1.135.141 72.240 
10. Rezultatul din exploatare(6-7-8+9) 3.231.365 4.522.889 

ADMINISTRATOR, 	 DIRE TOR ECONOMIC, 
ZAMFIR SIMONA IOANA 

	
UD 	'I; GABRIEL DANI11, 



S.C. MACOFIL S.A. TG JIU 
Nota 5  

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR 
LA 31.12.2018 

Situatia creantelor 

-  lei  -  

Creante 	 exercitiului 
Nr. sfarsitul 

financiar 
(col. 2+3) 

Sold la 	 Te men de lichidita e 

rd. 	 sub 1 an 	peste 1 an 

0 	 I 
Creame legate de participatii(ct. 2671) 	 0 	 0 	 () 
imprumuturi acordate pe termen lung 
(ct. 2672+2673) 

7 	 0 	 0 	 0 

Alte creante imobilizate(ct. 2677+2678) 	 3 	14.635 	 0 	14.635 
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 
(rd. 01 	la 03) 

4 	14.635 	 0 	14.635 

Clienti (ct. 4111 	+411+4118+413+418-491) 	 5 	4.315.753 	3.384.209 	931.544 
Din care:cl enti 	 3.384.209 	3.384.209 	 0 

clien i incerti 	 931.544 	 0 	93 1.544 
- etecte de primit 	 0 	 0 	 0 
- client', facturi de intocmi 	 0 	 0 	 0 
- provizioane pt.deprecierea c eantelor 	 0 	 0 

Creante — personal ş i asigurari sociale 
( ct. 425+4282+4316*+437*+4382) 

66.483 	66.483 	 0 

Din care: - avasuri acordate personaltilui(ct. 425) 	 0 	 0 
- alte creante in legătura cu personalul(ct.4282) 	 14.806 	 14.806 	 0 

Impozit pe profit (ct.441*) 	 7 	 0 	 0 	 0 
Taxa pe valoarea adaugata(ct.4424) 	 8 	 0 	 0 	 0 
Alte creame cu statul ş i institutii publice 
(a.4428*+444*+445+446*+447*+4482+4484+463) 

151.963 	151.963 	 0 

Decontări cu grupul ş i alte creante 
(ct.451*+456*) 10 	 0 	 0 	 0 

Decontari din operatii in participare 
(ct.4581) 11 	 0 	 0 	 0 

Debitori cliverşi(ct.461) 	 12 	13.448 	 13.448 	 0 
II. CREANTE DIN ACTIVE C1RCULANTE — TOTAL 
(rd. 05 la 12) H 	4.547.647 	3.616.103 	931.544 

III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS(ct. 471) 	14 	4.711 	 4.711 	 0 
TOTAL CREANTE(rd. 04+13+14) 	 15 	4.552.358 	3.620.814 	931.544 



DIR C FOR ECONONI C, 

Er. Ud 	u Gabriel Daniel 

k\k. 

\.1 

ADMINISTRATOR, 
ZAM:iR siMOrQ4 !DANA 

• 

1%m 	I Nr. 

rd. 

Sold la 31 

&cambric 

(Co1.2+3-(4) 

Tame 	Is sxigihilitate a xisivolui 

sub I an 1-5 am pcste 5 ani 

0 1 1  3 4 

imprumuturi din emisiuni dc obligationi(et. 161+1681) 16 0 0 0 0 

Credite baneare pc termen lung si medic 

(et. 1621+1623+1624+162541626+1627)- total. din 

17 18464.757 0 0 18.464727 

- interne - total. din care: 18 18.464.757 () 0 18.464.757 

- Cu earantia statului 19 0 0 () 0 

- externe - total, din care' mu dolari S.U.A 20 () 0 0 0 

Mil 	lei 21 0 () 0 0 

- Cu garantia statinci: mii dolari 5.1.1.A 7/ 0 0 0 0 

Mii ICi 1' 0 0 0 0 

Credite banearc pc termen lung 8i medic ncajunse 

la seadenta (ct. 1622) - total. din care: 

24 (4 0 0 0 

- interne - total. din care: 25 () 0 0 0 

- Cu garantia statului 16 0 (4 0 

- externe - total. din care 	mu i dolari S. 111.A 27 0 0 () 0 

iiiii 	Ici 28 (4 0 0 () 

- eti garantia statului: 	mii S.11.A 29 0 0 0 0 

mu i 	lei 30 0 0 0 0 

Credite bancare pc termen seurt(ct. 519+512**+5129***) 31 3.228.430 0 3.228.430 0 

Dobanzi (ct. 1682+1686+1687+5186) - total, din care 32 () 0 0 T 

interne 13 0 0 0 0 

- externe 	MU (10416 S.1 	A 34 0 14 0 0 

mu i 	lei 35 () 0 0 0 

AID imprumuturi 8.1 datorii fimanciarc (et. 166+167+168 ) 36 0 (1 0 0 

TOTAL DATOR11 FINANCIARE $1 ASIMILATE 

(rd. 17+24+31+32+36) 

37 21.693.187 0 3.228.430 18.464.757 

Furnizori (et. 401±403±404b405+408) 38 3.855.410 3.575.169 280,241 0 

Clienti - creditori (et. 419) 39 1.396.028 1.396.028 () 1 	 (4 

Datorii cu personalul $i asigurririle sociale 
(ct.421+423+424+4261-427+4281+431+437,438) 

40 680.256 680.256 0 0 

Din card:- clatorii eat% personal et.421,423,426 261.148 261.148 0 0 

- retineri salarii terti et.427 i 	121.489 121.489 0 () 

- altc datorii cti persontilul et.4281 26.151 76./51 0 0 

- contrib.unit.rd.rise 8i accidentet.431.1 0 () 0 0 

- contrib.asig.soe.angajator ct.4311 0 0 0 0 

- con rib. asig. s 	e.salariati (1.4315 193.159 193.159 0 0 

- contrib.asig.sănăiate anga ĺ atori ct.4313 0 () () 0 

- contrib.asig.s5natate salariati et.4316.I 76.678 76.678 0 0 

- contrib.angajator asie. Pt. mutica ct.436 17.231 17.231 0 0 

- contribmn it. 11.1.8oiniti ct.4371 4 0 (4 0 

- eontrib sal Ed 8omiti et 4372 0 0 

- coot Ed garantarc plata ereante salariale4373 0 0 0 0 

Impozit pe protit(et. 441**) 41 147.261 147.261 0 0 

Taxa pe valoare adatigata (ct. 4423) 42 251.446 251.446 () 0 

Alte datorii fatit Lie suit 8i institutii publiee 

(cl. 4428" ,444" , 446**,147**+4481+4483 i 4485) 
43 358.856 211.993 146.863 0 

Din care: -1. .V.A. neexigibi I ot.4428 7.581 7.581 0 0 

- Impozit sularii et.-t44 46.551 46.551 0 6- 

- Alte impozite 8i tam:. et. 446 136.861 136.861 0 0 

- Fonduri spcciale et. 447 19.000 19.0(8) 0 () 

- Alte dat.buget(maiorari.pcnalit. (ct.4481) 146.863  () 146.863 0 

Decontan Cu gruptil si a Itc diaorii 

(ct. 451"+455+456**+457+4582+509) 

41 (4 0 (4 () 

Creditor] divers, (et. 462) 45 100.000 0 100.000 0 

Al. IF DA I Ofill -- 10 I AI 	(R1.38 la 45) 46 6.789.257 6.161.153 527.104 0 

Venitun [magistrate in a) ans(ct. 472) 47 473.370 0 473.370 () 

TOTAL DATORII (rd. 37,46+47) 48 28.955.814 

1 

6.262.153 4.228.904 

I 

18.464.757 



S.C. MACOFIL S.A.TG.J1U 
NOTA 6. 

PRINCIPII SI POLITICI CONTA BILE. 

BAZA iNTOCMIRII SITUATHLOR F1NANCIARE. 
Situatiile financiare ale S.C. MACOFIL S.A.TG.JIU cuprind bilantul contabil, 

contul de profit şi pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia modificărilor 
capitalului propriu , notele şi situatiile financiare. 

Aceste situatii, au fost intocmite in conformitate cu prevederile Ordinului 
Ministrului Finantelor Publice 1802/2014, pentru aprobarea Reglementărilor contabile 
privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, 
precum şi conform legii contabilitatii nr 82/1991 republicată. 

BAZA PREGATIRII  
Situatiile financiare ale anului 2018 au fost pregătite conform costului istoric. 

MONEDA DE RAPORTARE  
Situatiile financiare sunt intocmite in lei. 
Tranzactiile in moneda străina sunt transformate in lei la cursul de schimb din 

data tranzactiei. 
Caştigurile sau pierderile rezultate din aceste conversii sunt incluse in contul de profit ş i 
pierdere ca venituri sau cheltuieli financiare. 

IMOBILIZARILE CORPORALE  
Un activ corporal este recunoscut in bilant dacă  se estimează  că  va genera beneficii 

economice, iar costul activului poate ti evaluat in mod credibil . 
0 imobilizare corporală  recunoscută  ca activ se evaluează  initial la costul sau 

cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizări corporale Si sunt recunoscute,de regulă, 
drept cheltuieli ale perioadei in care au fost efectuate. 

Imobilizările corporale in curs se evaluează  la costul de productie, respectiv la 
costul de achizitie. 

Imobilizările corporate sunt prezentate in bilant, la costul tor, mai putin amortizarea 
cumulată  aferentă  . 

Valoarea amortizabilă  a unei imobilizări corporate este egală  cu valoarea contabilă  şi 
se inregistrează  in mod sistematic pe parcursul duratei de viată  utilă  a activului. 

Metoda de amortizare folosită  a fost cea liniară  pe intreaga durată  de viată  a 
activelor. 

Cheltuielile Cu intrefinerea şi reparatia mijloacelor fixe sunt incluse in contul de 
profit şi pierdere, pe masură  ce au fost efectuate imbunătătirile care măresc in mod 
semnificativ durata de viată  şi performantele tehnice a mijloacelor fixe acestea se 
capitalizează. 

Pentru imobilizarile corporale in curs nu se calculează  amortizare. 
S.C. Macofil S.A. a efectuat reevaluarea clădirilor din patrimoniul societătii 

existente Ia sfarşitul anului 2015, printr-o firma autorizată, membră  ANEVAR. 
Reevaluarea cladirilor, a fost aprobată  de Consiliul de Administrafie prin 
HOTARARLA nr. 5 in şedinta din 11.04.2016. 
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Activele circulante se inregistrează  in contabilitate la pretul de achizitie sau de 
productie. 

STOCURILE  
Stocurile de materii prime, materiale consumabile, piese de schimb, sunt 

prezentate la valoarea de achizitie, produsele finite la pretul de vănzare fără  tva ş i 
semifabricatele la costurile de productie. 

Costul stocurilor cuprinde totalitatea costurilor aferente achizitiei şi prelucrării, 
precum şi alte costuri suportate, pentru a aduce stocurile la forma şi in locul in care se 
găsesc. Piesele de schimb şi echipamentele de service sunt inregistrate in stocuri la 
achizitie şi pe seama cheltuielilor cand sunt date in consum. 

TERTI  
Contabilitatea tertilor asigură  evidenta crearrtelor şi datoriilor. Acestea se 

inregistrează  in contabilitate la valoarea lor nominală. 
Creantele incerte se inregistrează  distinct in contabilitate. 

CONTABILITATEA TREZORERIEI  
Contabilitatea trezoreriei asigură  evidenta existentei şi mişcării disponibilitătilor 

in conturi la bănci şi in casierie, creditelor bancare pe termen scurt şi lung, precum şi a 
altor valori de trezorerie. 

Contabilitatea disponibilitătilor aflate la bănci/casierie, precum şi a mişcării 
acestora, ca unnare a incasărilor şi plătilor efectuate , se tine distinct in lei şi valută. 

Operatiunile privind incasările şi plătile in valută  se inregistrează  in contabilitate 
la cursul zilei practicat de banca unde are lor operatiunea, iar eventualele disponibilitati 
din conturi la finele anului au fost evaluate la cursul B.N.R., valabil la data incheierii 
exercitiului financiar. Diferentele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, intre 
cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de B.N.R. de la data inregistrării 
creantelor sau datoriilor in valută, sau cursul la care acestea sunt inregistrate in 
contabilitate şi cursul de schimb de la data incheierii exercitiului financiar, se 
inregistrează  lunar la venituri sau cheltuieli din diferente da curs valutar, după  caz. 

REZERVE  
Contabilitatea rezervelor se tine pe categorii : 

reevaluări şi alte rezerve. 
Rezervele legale au fost constituite de-a lungul a 

cotele de 5 % şi limitele prevăzute de lege. 
Rezervele din reevaluări, parvin din surplusul 

reevaluărilor imobilizărilor corporale. 
Alte rezerve, s-au constituit din repartizările din 

dezvoltare. 

rezerve legale, rezerve din 

nilor din profitul unitătii , in 

de valoare, calculat in urma 

profitul net pentru fondul de 

OBLIGATIILE  
Obligatiile comerciale sunt inregistrate la valoarea istorică, fărd a calcula dobanzi 

şi penalităti pentru neachitare in termen. 
Macofil SA nu a avut obligatii fiscale neachitate la sfarsitul anului 2018. 



Ec. Udr%n Gabriel Daniel (\ 
DIREC OR ECONOMIC, ADMINISTRATOR, 

ZańtfitSipuona loana 

VENITURI  
Contabilitatea veniturilor se tine pe categorii de venituri, după  natura lor. 
Veniturile din exploatare se inregistrează  in momentul prestării serviciilor pentru 

terti, al executării lucrărilor, al predării bunurilor care cumpărători sau in alte conditii 
prevăzute in contract care atestă  transferul proprietătii bunurilor respective către 
clienti. 

CHELTUIELI  
Contabilitatea cheltuielilor se tine pe feluri de cheltuieli, după  natura lor. 

CORECTAREA ERORILOR  
Corectarea erorilor aferente exercitiulai financiar curent se efectuează  pe seama 

contului de profit şi pierdere. 
Corectarea erorilor semnificative aferente exercitiilor financiare precedente se 

efectuează  pe seama rezultatului reportat. 
REZULTATUL PERIOADEI  

In contabilitate, profitul sau pierderea se stabilesc lunar, cumulat de la inceputul 
anului. 

In acest sens conturile de venituri ş i de cheltuieli se inchid prin rezultatul 
exercitiului. 

Rezultatul definitiv at exercitiului se stabileşte anual ş i reprezintă  soldul final al 
contului de profit şi pierdere. 

RAPORTĂRI FINANCIARE ÎN CADRUL ECONOMIILOR  
HIPERINFLATIONISTE  

Situatiile financiare romaneşti, sunt intocmite pe baza costului istoric. Nu au fost 
aplicate actualizări ale cifrelor inscrise in cadrul situatiilor financiare pentru a le 
exprima in moneda curentă  la data bilantului. 

PENSI I  
in cadrul activitătii curente pe care o desfăşoară, societatea efectuează  plăti către 

statul roman in beneficiul salariatilor săi. Salariatii urmează  să  fie incluşi in sistemul 
national de pensii . 

Societatea nu operează  o altd schema de pensii, deci nu are nici o obligatie in 
acest sens. 

LEASING  
Contractele de leasing incheiate de societate sunt contracte de leasing financiar, 

tiind achizitionate imobilizări corporale. 
Ratele lunare sunt reflectate prin achitarea partială  a furnizorului şi inregistrarea 

dobanzii pe cheltuieli. 



NOTA 7. 

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE 

CAPITAL SOCIAL 

Capital social subscris valoric 
Valoarea actiunii 
Capital social exprimat in nr. de acfiuni nominative 

În exercifiul financiar 2018 nu a avut loc majorare de capital. 

AN 2018 

9.033.747,50 lei 
2,50Iei 

3.613.499 

ADMINISTRATOR, 
ZAMFIR SIMONA IOANA 

DIRECTOR ECONOMIC, 
EC. UDR , CU GABRIEL DANIEL 

\1\ 
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NOTA 8 

INFORMATII PRIVIND SALARIATII $1 MEMBRII ORGANELOR DE 
ADMINISTRATIE, CONDUCERE $1 DE SUPRAVEGHERE  

Valoarea indemnizatiilor achitate membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 
2018 a fost in sumă  de 260.888 lei, jar suma brută  acordată  conclucerii executive a fost 
de 354.032 lei. 

Societatea nu are obligatii catre foştii administratori sau directori, la data de 
31.12.2018 si nu şi-a asumat nici o obligatie in numele acestora . 

Salariati  
Nr. mediu de salariati pe categorii : 
- muncitori direct productivi 116 
- muncitori indirect productivi 93 

-( TESA + maiwi ) ( 40 ) 

TOTAL 209 

- salarii plătite şau de plătit aferente exerciOului 2018 - 	6.717.899 lei 

- cheltuieli cu asigurarile si protectia socială  2018 - 	127.827 lei 

ADMINISTRATOR, 	 DIRECTOR ECONOMIC, 
ZAMFIR S1MONA IOANA 

	
EC. UDREKU GABRIEL 	DANIEL 



NOTA 9 : Principalii indicatori economico-financiari  

INDICATOR MOD DE CALCUL. 31 decembrie 2018 

I. INDICATOR! DE LICHIDITATE 

Indicatorul lieniditatii curente 
Active curente/Datorii curente 
(132174889352034 ) 

1,41 

Indicatorul lichiditatii imediate 
Active curente-StocurilDatorii curente 
(7079323/9352034) 

0,76 

2. INDICATOR! DE RISC 
Indicatorul gradului de indatorare Capital imprumutat/capital 

propriu(18464757/34069103)X100 
54,20 

Indicatorul privind acoperirea dobanzilor Profit inaintea platii dob. si  imp. pe  
profit/Chen. cu dob(4522889/1223810) 

3,70 

3. INDICATORI DE ACTIVITATE 

Viteza de rotatie a stocurilor 
Cara de afaceriiStocul 

mediu(32117745/5312661) 
6,05 

Numarul de zile de stocare 
Stoc mediu/Cifra de 
afaceri*365(5312661/32117745)*365 

60,38 

Viteza de rourtie a debitelor — clienti 
Sold media elientilCifra de 
afaceri*365(4271560/32117745 )*365 

48,54 

Viteza de rotatie a ereelitelor-fumizor Sold media Iiirnizori:Cifra de ataceri* 365 
(417046432117745)*365 

, 
47.39 

Viteza de rotatie a activelor imobilizate 
Cifra de afacertiActive 
imobilizate(32117745/49896497) 

0,64 

Viteza de rotatie a activelor totale 
Cifra de afaceri/Total 
active(32117745/63 118696) 

0,51 

4. INDICATORII DE PROFITABILITATE 

Rentabilitatea capitalului anajat 
Profit Maintea platii dob. si. imp. pe  
profitiCapitaltil am:Mat (4522889/ 
52533860) 

0,09 

Mack bruta din vanzari 
Profitul brut din vanzări/Cifra de 
afaceri* 100 
(3209020/32117745 )*100 

9,99 

5. INDICATOR' PRIVIND REZULTATUL 
PE ACTIUNE 

Se determina conform cu prevederile 
IAS 33 

Rezultatu I pe actiune 
Profital net atribuibil actiunilor 
comune.Nr. actiani comune 
(2746262/3613499) 

0,76 

Raportul dintre pretul de piata al ac iumi si 
rezultatul pe actiune 

Pret piata actiune/rezultat pe actiune 
(2,1/0,76) 

2,76 

ADMINISTRATOR, 
ZANIFIR SIMONA IOANA 

DIRECTOR ECONOMIC, 
EC. UDKESCU GABRIEL DANIEL 

 



S.C. MACOFIL S.A. TG.JIU 

NOTA 10 

Alte informatii  
S.C. MACOFIL S.A. este o societate pe actiuni infiintată  în anul 1991 cu sediul in 

Tg.Jiu, str. Raises& nr. 217, jud.Gorj. Societatea este inregistrată  la Oficiul Registrul 
Comertului Gorj sub nr. J18/80/1991. 

In anul 1998 societatea a fost privatizată  in totalitate devenind societate pe 
actiuni cu capital privat. 

Societatea are ca object principal de activitate producerea si cornercializarea de 
materiale de construe-0i, urmarindu-se in special retehnologizarea sectiilor de productie 
existente cu tehnologii mai performante care să  asigure obtinerea de procluse 
competitive pe piata. 

Există  o instalatie de fabricat pavele pentru pavaje de diferite forme si eulori, 
precum şi o instalatie de tuburi de canalizare cu dimensiuni intre o 200 —o 1200 . 

In anii 2008-2009, s-a achizitionat o linie nouă  si performantă  de fabricare a 
cărămizilor din argilă  arsă, care a inceput să  producă  din prima parte a anului 2010. 

La inceputul anului 2013 s-a achizitionat o statie modernă  de beton, care a fost 
pusă  in functiune şi produce beton atat pentru uz intern cat şi pentru alti beneficiari. 

Societatea are infiintate sectii de productie, ateliere de reparatii, precum şi o 
balastieră  unde se produc agregate, aflată  la o distanta de 12 km fată  de sediul societătii, 
in localitatea Runcu. 

Societatea nu are organizate filiale. 
Ponderea in volumul productiei, in anul 2018, au detinut-o produsele ceramice 

respectiv 69,00% urmate de produsele prefabricate din beton 26,00% şi de produsele de 
balastieră  cu 5,00%. 

Produsele societătii sunt livrate pe pietele din Romania in judetele : GORJ, 
DOLJ, VALCEA, HUNEDOARA, MEHEDINT1, OLT, ARGEŞ, TIMIŞ, BRAŞOV, 
GALATI, TELEORMAN, CARAŞ-SEVERIN, CLUJ, DAMBOV1TA, PRAHOVA, 
BUCUREŞTI, etc. 

An2ajamente acordate 

- MACOFIL S.A. are angajamente acordate- pentru creditele angajate astfel  

1.Linie de credit pentru nevoi curente in sum, de 5.180.000 lei , 
angajată  la CEC BANK Cluj Napoca. 

- ANGAJAMENTE :  
- Ipotecă  rang II pentru imobilele inscrise in CF a ANCPI Gorj sub nr. 36278/Tg 

Jiu( Nr CF vechi: 21920 ) si avand nr. cadastral /top 36278 si pentru imobilele 
inscrise in CF a ANCPI God sub nr. 36308/Tg Jiu( Nr CF vechi: 21914 ) si 
avand nr. cadastral 3693/1, 

- Ipotecă  rang II pentru imobilele inscrise in CF a ANCPI Gorj sub nr. 37795/Tg 
Jiu( Nr CF vechi: 21916 ) si avand nr. cadastral /top 37795.  



Ipotecă  rang II pentru imobilele inscrise in CF a ANCPI Gorj sub nr. 39010/Tg 
Jiu( Nr CF vechi: 21919 ) si avand nr. cadastral /top 3693/6.  

- 2. Credit de investitii, angajat la CEC BANK CLUJ-NAPOCA, in 
valoare de 19.871.963 lei, cu termen de restituire in aprilie 2028. 

- ANGAJAMENTE:  
- Ipotecă  rang I pentru imobilele inscrise in CF a ANCPI Gorj sub nr. 36278/Tg 

Jiu( Nr CF vechi: 21920 ) si avand nr. cadastral /top 36278 si pentru imobilele 
inscrise in CF a ANCPI God sub nr. 36308/T Jiu( Nr CF vechi: 21914 ) si 
avand nr. cadastral 3693/1, 

- Ipotecă  rang I pentru imobilele inscrise in CF a ANCPI God sub nr. 37795/Tg 
Jiu( Nr CF vechi: 21916 ) si avand nr. cadastral /top 37795.  
Ipotecă  rang I pentru imobilele inscrise in CF a ANCPI God sub nr. 39010/Tg 
Jiu( Nr CF vechi: 21919 ) si avand nr. cadastral /top 3693/6.  

An2alamente primite 

Societatea a avut la sfarsitul anului 2018, avansuri incasate in sumă  de 473.370 lei. 

ADMINISTRATOR, 
ZAMFIR SIMONA IOANA 

DIRECTOR ECONOMIC, 
EC. UDRESCU GABRIEL DANIEL 

 



PREZENTAREA SOCIETATTII 

Istoricul societatii. 
Societatea s-a infiintat in anul 1991 prin preluarea patrimoniului 

intreprinderii de materiale de constructi Tg.-Jiu . Aceasta , la randul său, s-a 
constituit in anul 1980 pe structura a două  sectii de procluctie : sectia Prefabricate 
din beton şi sectia Produse ceramice . 

Rana in anul 1989 , ponderea productiei a fost detinută  de produsele 
prefabricate din beton armat, in special panouri pentru constructia de locuinte , a 
caror productie a ajuns la peste 50000 me/an . După  anul 1989 , ()data cu reducerea 
investitiilor in constructia de locuinte ş i in domeniul constructiilor industriale ş i 
de irigatii in agricultură, productia de prefabricate a scăzut şi in prezent ponderea 
productiei este detinuta de atăt de produsele din prefabricate cat şi de produsele 
ceramice. 

In anul 1997 a fost pusă  in functiune o instalatie de pavele din beton 
vibropresat iar in anul 2000 a fost finalizată  investitia - linia de tuburi de canal. in 
anul 1999 a fost inlocuită  tehnologia de obtinere a tiglelor .De la realizarea tiglelor 
prin extrudere s-a trecut la tehnologia prin presare . Aceasta a impus inlocuirea 
aproape in intregime a liniei de fabricate prin achizitionarea de utilaje şi instalatii ce 
permit automatizarea şi conduc la creşterea productiei şi imbunatătirea calităţii 
produselor. in anul 2002 a fost modernizat procesul de uscare şi ardere a tiglei. 

Acestea au fost rodul colaborării cu un mare producator de utilaje şi maşini 
in domeniu - respectiv ILR-LOLA BELGRAD , lugoslavia. 

In anii ( 2007-2009 ), s-a realizat o investitie de mare valoare Ia produsele 
ceramice, prin achizitionarea unei linii moderne de fabricare a carămizilor ş i 
blocurilor ceramice, care a inceput să  producă  şi a fost pusă  in functiune in anul 
2011, jar la inceputul anului 2013 s-a achizitionat şi pus in functiune o modernă  
statie de betoane. 

Structura societatii : 
Forma juridică  de constituire : Societate pe actiuni. 
Tipuri de activităti: producerea de elemente de zidărie din argilă  arsă, tiglă  din argilă  
arsă, prefabricate din beton armat pentru structuri de constructii ( stalpi, grinzi, 
planşee, casete, dale, etc.), tuburi din beton armat precomprimat pentru lucrări de 
irigatii şi canalizări, pavele din beton, agregate minerale de carieră  pentru producerea 
betoanelor, pentru drumuri şi căi ferate, filtre metalice pentru lucrări de foraj , lucrări 
de constructii civi le, confectii metalice ş i reparatii, transport marfă  . 



Actionari principali: 

Denumire Procent in 
totalul 

capitalului 
social 

Adresa 

0 2 3 
ZAMFIR SIMONA IOANA 32,5001% Craiova. sir. RAului, nr.84 

,Dolj 

SIF MUNTENIA 17,3768 % B-du! Unirii nr. 16 Bucuresti 

PATRUT ELISAVETA 16,1000% Str. 11 iunie 1848 
TG-JIU 

MANISOR VLAD MIHAI 12,4533% Tg.- Mures, sir Petru 
Major nr. 5 

PERSOANE FIZICE 13,3744% 

PERSOANE JURIDICE 8,1955% 

TOTAL 100 X 

Structura organizatorică  : 

Conducerea societătii comerciale 

onsiliul de Administratie este format din: 

Nr. 
Crt. 

Nate şi Varstă  Calificare 	 Psepnrientă  
profesională  

FUnctia Vechime 
in 
functie 

P.Ltaune 

. Zamfir 
Simona 
Ioana 

44 ani Medic 20 ani Preşedinte 6 	ani 

. Patruh 
Elisaveta 

71 ani Profesor 44 ani 13 ani Membru 

. Stoics 
Doinel 

63 ani Maistru 40 ani Membru 8 ani 

. Mocinica 
Ionel 

63 ani Tehnician 39 ani MeMbru 17 ani 

. Petrescu 
Ioana 
Mihaela 

45 ani Consilier 
Juridic 

20 ani MeMbru 12 ani 



Conducerea executivă  : 

Nr. 
crt. 

Nume şi 
Prenume 

Functie Studii Vechime 
totală  
(ani) 

Vechime 
in 

societate 
(ani) 

0 1 2 3 4 5 
1 ZAMFIR 

SIMONA IOANA 

Director General Facultatea de 
Constructii 

20 20 

2 IVASCU ION Director Tehnic Facultatea de 
Constructii 

41 18 

3 UDRESCU 
GABRIEL 
DANIEL 

Director 
Economic 

Facultatea 
§tiinte 
Economice 

23 12 

4 TUNARU 
ANTON 

Director 
Comercial 

Facultatea de 
Constructi i 

40 40 

5 ZAMFIR 
DORIN 

Director 
Marketing 

Facultatea de 
Drept 

18 18 



Cadre de conducere şi specialisti ; 

Nr. 
crt. 

Nume si 
Prenume 

Functie Studii Vechime 
totalil 
(ani) 

Vechime 

III 
societate 
(ani) 

0 1 2 3 4 5 
1 ZAMFIR SIMONA 

IOANA 
Director 
General 

Facultatea 
de Medicina 

->o 20 

2 Ivaşcu Ion Director 
Tehnic 

Tehnicc- 
Constructii 

41 18 

3 Tunaru Anton Dir.Comercial Thnice- 
Constructii 

40 40 

4 Ildrescu Gabriel- 
Daniel 

Dir.Economic Economice 23 12 

5 Zamfir Dorin Dir.Marketing Juridice 18 18 

6 Gr gu a lonela Jurist Juridice 13 10 

7 Tilea Vlore' Şef birou T.P. Tehnice- 
Constructii 

36 36 

8 Trancău Sonia Resp. 
Management 
integrat 

Tehnic- Mine 33 31 

9 Braicu Maria Set' birou ITL Tehnice-Silicati 37 36 

1 0 Guta Verginia Şef birou fin.- 
contabilitate 

Economice 38 38 

11 Lupulescu 
Constantin Eleodor 

Şef sectie Tehnice- 
Constructii 

31 6 

12 Roşca Ion Şef sectie Tehnice- 
Mecanică  

31 31 

13 Nodea Valeria Normator Tehnic- 35 18 

14 Lupulescu 
Lavinia 

Inginer- 
tehnolog 

Tehnic-Silicati 26 26 

15 Popescu Georgian Inginer Tehnic-Mediu 12 12 

16 Borcan Gabriel Merceolog Juridice 22 22 

17 Mihut Adrian Inginer Tehnice- 
Constructii 

1 1 



18 Udrescu Georgian Inginer mecanic Tehnice-Mecanică  15 7 
19  Griguta Ion Şef atelier Tehnice- 

Mecanică  
18 16 

20 Deaconescu 
Gabriel 

Şef sectie Tehnice- 
Energetic 

23 15 

21 Dumitru Aurel Inginer Tehnic-Energetic 31 25 
22 Popescu Daniel Inginer Tehnic-Energetic 13 12 
23 Ciulavu Dumitru Inginer mecanic Tehnice-Mecanică  34 11 
24 \Palau Form Inginer Inginer inform. Informatice 17 15 
25 Mitrache Mădălin Economist Economice 12 12 
26 Avrămoiu Lorena Economist Economice 26 26 
27 Dracea Madalina Inginer Tehnice -Silicati 1 1 
28 Orosz Gheorghe Economist Economice 15 15 
29 Antonie Codrut Economist Economice 19 19 
30 Dincă  Adrian Merceolog Juridice 8 8 
31 Trăistarti Daniel Responsabil 

SSM 
Juridice 27 21 

32 Bucur Octavian Subinginer Tehnica- Mecanica 31 6 

33 Dinca Janina- 
Georgiana 

Economist Economice 2 2 

Produse : 

Activitătile de productie se desfăsoara in 4 sectii de productie, respectiv : 
a) Sectia produse ceramice in cadrul căreia se executd : 

elemente de zidărie din argilă  arsă: 240 x 115 x 63 mm, 240 x 115 x 88 mm, 290 x 240 x 
138 mm, 240 x 115 x 138 mm, 290 x 140 x 88 mm ,290x240x238mm, 300x250x238mm, 
250x190x190mm, 500x120x188. 

- tiglă  dublu presata tip MARSILIA si CONTINENTAL 
coame din argilă. 

- coşuri de fum 

b) Sectia prefabricate din beton in cadrul careia se execută  
- grinzi, stălpi şi planşee din beton armat pentru constructii civile ; 

dale prefabricate din beton armat pentru constructii civile ; 
- casete prefabricate tip RI , R2 , R3 folosite la amenajarea terenurilor; 
- ziduri de sprijin cu făşii tip Fl , F2 , F3 , F4 ; 

elemente prefabricate pentru imprejmuiri: plăci ş i stălpi de gard ; 
- elemente prefabricate de trotuar - dale ; 
- parapeti şi borduri tip New Jersey pentru amenajări de drumuri: 
- radier prefabricat pentru galerii subterane ; 

boltari din beton pentru sustineri miniere ; 
- casete tip 1.11,111 din beton armat pentru subtraversare drumuri cu benzi transportoare ; 
- elemente prefabricate pentru rezervor apa. ; 

stalpi de sustinere din beton precomprimat vibrat pentru linii electrice aeriene (tip 



SE4T ş i SE 10T); 
- stâlpi din beton armat ş i şpalieri din beton armat; 
- tuburi de canalizare din beton cu diametrul cuprins intre: 200 ^ 300 mm cu L = 1 m , 400 - 

1200 ram cu 1,=2,5 m 
- garaje auto prefabricate ; 
- betoane şi mortare in stare proaspată  
- tuburi PREMO cu diametrul 400 ^-500 mm cu L=5 m 
- pavele si borduri din beton vibropresate 

C) Sectia Mecano-Energetică  : 
- nregate de balastiera produse in statia de sortare Runcu 
- confectii metalice; 
- Elite de foraj tip JOHNSON 

d) Sectia Constructii: 
- executa lucrari de constructii, alimentari cu apa, termoficare . 

Facilitati. 

Capacităti de productie : 
- 	Sectia Ceramică  are capacitate anuală  de productie de 95.000 mu i buc. blocuri ceramice 

echivalent FN ş i 50 mu i buc .tiglă. 
- Productia de blocuri ceramice se realizează  pe o linie tehnologică  nouă  cu o capacitate de 85.000 

mu i buc., iar cărămizile de format mic se realizează  pe o linie modemizată  in anul 2000, care are 
capacitatea de 10.000 mu i hue.; an 
Productia de tiglă  a fost suspendata temporar Aceasta se realiza pe o linie receptionată  in 1999 , 

automatizată  . 
Principalele utilaje : instalatii de presare, coloane de ineărcare şi descarcare. camere de uscare ş i 

cuptor de ardere tip tunel. 
- Sectia Prefabricate din beton, pusă  in functiune in anul 1979 , a fost destinata sä 

produca prefabricate din beton armat pentru constructia de locuinte (panouri marl). 
Ulterior. o parte din spatii au fost dotate cu utilaje pentru producerea stalpilor LEA . 
Dupa 1989 , odată  cu oprirea investitiilor statului in constructia de locuinte cea mai mare 

parte a utilajelor au Cost dezafectate , CU exceptia celor pentru productia de planşee , productie 

pentru care există  cerere . 
Spatiile dezafectate au fost utilizate pentru producerea blocurilor de zidărie din beton, 

producerea de tuburi din beton ş i a structurilor diverse . 
In condniile modificării oarecum frecvente, nu se mai poate vorbi de o capacitate 

proiectată, dar cea existentă  este estimată  la 45.000 me /an şi este utilizata in proportie de 86%. 

Principalele dotări ale liniilor de fabricate sunt constituite din instalatii pentru transportul si 
turnarea elementelor prefabricate , utilaje pentru producerea blocurilor de zidărie , a tuburilor , 

instalatii şi camere de tratament termic , maşini pentru indreptarea si fasonarea otelurilor şi două  
statii de preparare a betoanelor. 

Gradul de uzura a utilajelor este diferit de la utilaj la utilaj si apreciat pe total la 59.50 'A . 
În anul 2013 s-a efectuat o investitie de peste 200.000 euro, intr-o centrală  modernă  de 

beton. care sporeşte productivitatea muncii şi imbunătăteşte semnificativ atat consumul de 

material@ ş i utilităti cat şi calitatea produselor, iar in 2016 s-a achizitionat o instalatie de borduri. 



- Sectia tuburi PREMO: 
- linie de fabricate a tuburilor din beton annat precomprimat cu diametre de 400mm , 
respectiv 500 mm, destinate lucrărilor de irigatii , canal izări şi alimentari cu apa. Capacitătile 
au fost puse in functiune in 1983 şi au functionat la capacitate maxima pană  in 1989, iar după  
aceasta , sporadic , pentru unele cereri nesemnificative . Gradul de uzură  al utilajelor este de 
76% . 
În anul 1997 a fost pusa in functiune o linie de fabricat pavele şi borduri. respectiv o 

vibropresă  care lucreaza in prezent la 75 % capacitate . 

- Sectia Mecano-energetică  : 
- Balastieră  şi statie de sortare Runcu - capacitate 100.000 me/an ; A fost pusă  in functiune in 
1979 ş i extinsă  ş i modernizată  ulterior. 
- Execută  lucrări de intretinere şi reparatii a utilajelor şi instalatiilor. Uzura utilajelor este de 
aproximativ 46 % avand un randament 70 %. 

Procese tehnologice:  

1 .Produsul. Elemente de zidărie  
a) Prepararea pastel de argil& 
- derocarea argilei din carieră  cu excavatorul cu rotor ş i haldarea; 
- incărcarea argilei din haldă  cu excavatorul cu cupă  in autobasculanta ş i transportul in depozitul 
fabric ii; 
- preluarea argilei din depozit cu incărcatorul Cu cupă  dreapta şi transportul la linia de 
preparare: 
-prepararea propriu-zisă  a pastei ceramice prin trecerea ei succesiv prin : zdrobitorul de bolovani, 
valtul grosier (3 mm) ,omogenizatorul de umiditate, valtul fin ( I mm) şi depozitarea in 
alimentatorul presei vacuum . 
b) Fasonarea elementelor de zidărie. 

Pasta din argilă  este dirijată  din alimentatorul presei in malaxor, trece prin camera de vid 
unde se extrage aerul dintre particulele de argilă, apoi in presă  de unde este trecută  prin filiera 
care da forma elementului de zidărie. Calupul ce iese din presa este sectionat, dandui-se fbrma 
finală  de către masa de tăiat multifil. 
c) Automatul de manipulare produse crude şi uscate. 

Produsele sunt preluate automat de la masa de tăiere, reprizate şi transportate la coloana de 
incărcare, unde prin intermediul unor grătare metalice sunt depuse pe vagonetii de uscator. 
Vagonetii incărcati cu produse proaspat fasonate stint transportate către uscatoria Lund. 

După  trecerea prin uscator, vagonetii cu produse uscate sunt dirijate către coloana de 
descarcare. Din aceasta produsele sunt preluate şi transportate reprizat către automatul de 
incărcare a produselor uscate pe vagonetul de cuptor. 
d) Uscarea elementelor de zidărie 

Vagonetii incărcati cu produse umede sunt introduse in uscătoria tunel. Aceasta este 
formată  din 6 linii de uscare, fiecare linie are o capacitate de 16 vagoneti, care realizeaza un ciclu 
de uscare (de la unitatea de 20 % la 4 %) in 27h 20' . 

Uscătoria functionează  in regim automat şi are o capacitate de uscare de 442 tone/zi. 
Agentul de uscare este aerul cald care in proportie de peste 90 % este recuperat din zona de 

răcire a produselor din cadrul cuptorului tunel. 
Agentul de uscare ( aerul cald) precum şi aerul incărcat cu umiditatea extrasă  din produse, 



este introdus in uscator, recirculat ( barbotat) şi evacuat, cu ajutorul unui sistem de ventilatoare ş i 
tubulaturi, toate cu functionare automata. 
e) Arderea elementelor de ziondrie 

Se realizeaza intr-un cuptor tunel cu lungimea de 141 m, ciclul de ardere de 30 h ş i 
capacitate de ardere (productie de 400 tone zi ), produs finit. 

Vagonetii incărcati cu produse uscate, sunt introduse in cuptor intr-un ritm de 23 vagoneti/24 
ore unde parcurg unnătoarele zone : preincălzire, ardere, răcire rapida, răcire pănă  la temperatura 
halei. după  care sunt evacuati către instalatia de descărcarelimpachetare. 

Functionarea cuptorului este automata, utilizează  drept combustibil gazul natural, jar in zona 
de răcire a produselor , are o instalatie de recuperare a gazelor calde şi a căldurii din produsele 
arse, folosind acestea la uscătoria tunel. 

Consumul termic total este de 280 Kcal/kg de produs ars, respectiv 41,5 Nmc gaze 
naturale/tona de produs. 
f)Evacuarea produselor. 

Elementele de zidărie sunt preluate automat de pe vagonetul de cuptor. depuse in pachete 
pe paleti din !emu.. invelite in folie tennocontractibila şi evacuati pe rampă  către depozitul de 
produse finite. 

De pe ramp., paletii cu produse sunt incărcati in autocamioane pentru expeditie sau 
depuşi pe platfonna depozitului de produse finite. 

2.Produsul: Prefabricate din beton  
Unitatea realizeaza o mare varietate de elemente din beton simplu, beton armat sau beton 

precomprimat. 
Tehnologia utilizată  este o combinatie ?rare tehnologia stand şi tehnologia lant de 

agregate, dupa cum urmeaza : 
Matrita metalică  este curatată  de resturi de beton, praf sau grăsimi, se face ansamblarea 

elementelor componente şi ungerea cu decofrant a elementelor matritei cc vor veni in contact 
direct cu betonul. 

Se montează  armătura elementului prefabricat, distantierii şi piesele inglobate. 
Piesele de dimensiuni mici sunt transportate la masa vibrantă  unde se face turnarea. 

vibrarea şi finisarea suprafetelor libere ale prefabricatelor jar piesele de dimensiuni man i sunt 
umplute Cu beton vibrate cu vibratoare de adăncime sau Cu vibratoare de cofrag şi finisate fără  a 
fi deplasate. 

După  2 ore de la turnare şi finisare, prefabricatele sunt introduse la tratamentul termic 
care se poate face la locul de turnare sau in cuve de tratament. unde incalzirea se face cu abur 
tehnologic. 

După  cc piesa atinge rezistentă  de decofrare, se extrage din matrita in care s-a turnat şi se 
evacuează  către depozitul de produse finite. 

Matrita se pregateşte din nou pentru turnare- se reia ciclul de fabricate. 

3. Produsele: Agre gate minerale  
Agregatele minerale sunt produse după  tehnologia tip 1CPMC , care constă  in următoarea 

succesiune de operatii: 
incărcarea balastului din zăcămant cu excavator cu cupă  inversă, in autobasculantă  de 16 

to. ş i transportul in buncărul de receptie at statiei de sortare . 
Transportul balastului cu transporter cu banda cu latimea de 800 mm la ciurul de 

presortare unde sunt separate fractiunile 0-25 mm; 25-63 mm şi peste 63 mm. 
Sortul 0-25 este transportat către ciurul cu 4 site , unde se face spălarea agregatelor ş i 



separarea lor in fractiunile 0-4 ; 4-8 ; 8-16 şi 16-25 mm şi transportate către depozitele aferente. 
Sortul 25-63 mm este dirijat către concasorul Cu con unde este spurt la sub 25 mm ş i 

trimis pe ciurul Cu 4 site unde este separat in fractiuni. 
Sortul peste 63 mm, este valorificat drept refuz de ciur sau este dirijat către 

concasorul Cu falci unde este maruntit §i dirijat catre concasorul cu con. 
Din depozitele aferente fiecarui sort, produsele stint incărcate Cu ineărcătorul frontal pe 

pneuri in autobasculante şi livrat către beneficiari. 

Si tuatia financiar-coni-Alni  lă  

a) Elemente de bilant 

Anul Nbmerar si alte 
disponibilităti 
liChide 

Prof ituri 
reinvestite 

Total Total 
pasive 
curente 

active 
curente 

2016 2.219.148 - 15.640.461 9.034.483 

2017 2.919.855 - 13.557.203 9.929.664 

2018 3.143.706 - 13.217.488 9.352.034 

b) Cantu" de profit şi pierdere 

2016 2017 2018 

Vănzări nete 28.038.173 28.271.995 32.117.745 

Venituri 
brute 

33.804.409 33.445.695 37.136.564 

cheltuielile cu pondere de cel putin 20% in vfinzările nete sau in 
veniturile brute stint: 

- Mhteriale 35% 

- Cheltuieli generale de administrate 28% 

NU au fast efectuate vinzări sau opriri ale unor segmente de activitate 
ultimul an şi nu vat fi efectuate in usmătorul an. 

NU au fast declarate şi nici plătite dividente. 



Indicatori financiari de performanta : 

2017 2018 
Capital social 9.033.747,50 9.033.747,50 
Cifra de afaceri 28.271.995 32.117.745 
Venituri din exploatare 30.176.684 36.107.751 
Cheltuieli din exploatare 26.945.319 31.584.862 
Rezultat din exploatare 3.231.365 4.522.889 
Rezultat financiar 755.822 -1.313.869 
Venitun totale 33.445.695 37.136.564 
Cheltuieli totale 29.458.508 33.927.544 
Rezultat brut 3.987.187 3.209.020 
Rezultat net: 3.987.187 3.746.262 
- surse proprii de finantare 
- divident de platit - 
- divident brut (lei/ actiune) 
Active circulante : 13.557.203 13.217.488 
-creante totale 6.150.191 3.935.617 
Datorii totale din care: 33.313.864 28.556.805 
- furnizori 4.485.517 5.251.439 
- credite 24.302.381 21.693.187 
- bugetul de stat 1.211.679 1.612.179 
Activitatea de export/import (euro) 
export 
import - 
Numar total de actiuni emise 3.613.499 3.613.499 

Valoarea nominala a actiunilor (lei) 2,50 2,50 

Piata valorilor mobiliare anise de societatea comerciala 

— AERO 

Dividente 

În ultimii trei ani, societatea nu a acordat dividente. 

PIATA  
În anul 2018 , ponderea vanzarilor a fost urmatoarea : 

- produse ceramice : 69,00 % 
- produse prefabricate : 26,00 % 
- agregate de balastiera : 5,00 % 



Cererea : 
Prezentarea pie/el exLvtente  

Piata de desfacere a produselor, prezintă  doua caracteristici esentiale : 
- aria geografica, practic nelimitată  ; 
- concentrarea in anumite componente structurale ale pietei globule . 

Din punct de vedere geografic , produsele oferite de MACOFIL SA pot fi intalnite in 
consum in toate zonele tării . in raport de concentrare pe piata globală  , determinat de gradul de 
specializare , intreprinderea se inscrie in piata materialelor de constructii. 

Acoperind in mare parte nevoile de consum din zonele geogralice Oltenia, Muntenia, 
Banat, din diaunoza efectuata, rezultă  urmatoarea structura a clientilor : 

- şantiere de constructii - 45 %; 
- agenti econornici ( comert cu materiale de constructii) - 52 % 

persoane fizice - 3 % . 
S.C. MACOFIE are contracte ferme cu agenti economici - prestatori de servicii in 

constructii, cc ii asigură  o oarecare continuitate ş i independentă, aceştia achizitionănd procente 
importante din productia realizată  . 

Pentru produsele ceramice principalii concurenti pe piata stint SICERAM Sighisoara, 
CERAMICA Iasi. CEMACON Zalău, EUROCARAMIDA Biharia, WIENERBERGER 

Pentru produsele prefabricate din beton , principalii concurenti pe piata sunt ELPRECO 
Craiova ş i MACON Deva. 

Produsele similare se află  la o distal-0 de 270 km ( Lugoj ) şi peste 300 km ( Sighişoara , 
Zalău ) distantă  de la care nu mai este eficient transportul produselor ceramice pentru zidărie. 

Pentru produsele " prefabricate , betoane , mortare şi agregate de balastiera" există  
producători ş i in Ig.-Iiu , insă  piata absoarbe produsele tuturor producatorilor 	produsele 
MACOFIL Hind cautate pentru calitate şi pret atractiv dar ş i pentru traditia producătorului. 

Lista potentialilor clienti  
SC MACOFIL. şi-a propus cunoasterea clientilor reali ş i pownţiali. recum .5i aria lor de 

repartizare analiza şi anticiparea aşteptărilor in ceea cc priveşte oferta proprie de produse , 

cunoaşterea concurentei , unde se găseşte aceasta , care este puterea ei de atractie asupra 

clientelei potentiale commie. 
Dacă  se are in vedere faptul ca produsele noastre vor fi mai ielline ş i mai bune calitativ decăt 

ale concurentei ( clatorită  productivitatii man i a utilajelor existente ş i a celor cc vor Ii achizitionate 

) credem că  un număr mare de beneficiari din regiune vor prefera produsele noastre. 
Clientii din 2018 răman pe lista potentialilor clienti ai perioadelor următoare in contextul in 

care există  deja incheiate contracte cu aceştia. 

Nr. 
crt. 

Denumirea potentialilor clienti 

1 OMV PETROM S.A. 
7  KTK STEEL DISTRIBUTION 

3 SOCOS CONSTRUCT 
4 ENVOGUE RESIDENCE EST 

MIRTON INVESTMENT 

6 METALIN SIBIU 



7 FAPACO BUCURESTI 

8 DAMILA RM. VALCEA 
9 STALKER MEDIA 
10 PROFELIS C&V 
II ARABESQUE SRL- GALATI 
12 MARNA SA 
13 DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA 
14 EI,ECTRICA SERV SA BUCURESTI 
15 TRIVOL1 TG JIU 

Ap roviziona re 

Sursele de a rovizionare existente sunt: 
Nr. 
Crt. 

Date de identificare furnizor Criteriul de 
acceptare 

Denumire produs 
aprovizionat 

1 HOLCIM SA certilicare ciment 
3  ARABESQUE SRL GALATI certificare Otel beton , table, 

profile 
4 DAMILA RM. VALCEA certificare Otel beton 
5 CIROMAT Craiova certi licare Otel beton 
6 Sc STALKER MEDIA TARGOVISTE Certilicare 'rabid, oteluri, 

prelucrări mecanice 
7 CHRYSO ROMANIA SRL certificare Aditivi 
8 FAG INTERNATIONAL SRL Livrari 

anterioare 
Paleti EUR/cherestea, 
caloti. 

9 COMPACT TECHNOLOGY SRL Certificare Folie , Folic strech, 
banda polipropilena - 

10 RMG AGRO SRL ALBA IULIA certificare Galvanizari 
impamantari SE, 
rulmenti 

I 	I ROCAST Bucure§ti Certificare Organe asamblare 
12 ARTEGO Tg.-fiu Certificare Oxigen tehnic 
13 GIRON Dragasani certi !Mare Site ciur 
14 I.S.C.I.R.-Craiova Atestat Autorizari instalatii 

ridicare 
15  TENSCON SRL Bucuresti Atestat Bacuri blocaj SE, 

atestare tensionisti. 
cchipam SE 

16 SC PR1MAGRA SRL Suceava certilicare Rulmenti, curcle 
17 CEZ VANZARE SA Certificare Energie electrica +Gaze 
18 ROMPETROL SA Certificare Motorina 
19 APROBAZ Tg.-.1iu certificare Piese auto 
20 CESIVO Craiova Certificare Materiale electrice 
21 SC APRODES SRL Ta.-jiu Livrari 

anterioarc 
Curele trapez.,piese 
auto 



22 SC HIDROSISTEMS SRL Tg.-Jiu Livrare 
anterioara 

Semeringuri, furtune 
presiune 

23 BIROUL DE METROLOGIE Atestat Verificare metrologica 
LEGALA Tg.-Jiu 

24 APAREGIO GORJ SA TG.-Jiu Certificare Servicii apa, vidanjare 

Reactia concurentei poate ii activă  sau pasivă  . 
Concurenta pasivei - consta in faptul cd producatorul sau distribuitorul nu acluce nici o 

modificare in activitatea de promovare a produselor (modificări de calitate, pret şi tehnologie). 

Concurenja activei- este foarte importantă  , aceasta poate consta in scăderea pretului, dar 
nu şi imbunătătirea calitătii produselor sau diversificarea lor . 

intrucdt prin introducerea unei linii de productie performante , de ultimă  generatie cc 
permite realizarea de blocuri cerarnice de format mare , se realizeazd produse similare cu cele ale 
liderului european WIENERBERGER , putem vorbi de o concurentă  şi din partea produselor 
distribute de aceasta pe piata din Romania . 

Puncte forte: piata existentă, traditie , certificare de produse existente , personal calificat, 
calitate , pret competitiv asigurare transport, proprietatca firmei asupra spatiului ş i mijloacelor 
de productie. materie prima allata in zond. 

Puncte slabe • lipsa capitalului propriu necesar finantdrii in totalitate a investitiilor 
propuse. 
'Inca de la inceputul activitătii, departamentul de marketing a demarat procesul de 

constituire a unei haze de date care să  cuprindă  urmatoarele : 
pozitia relativă  pe piată  pentru principalele produse ; 
orientdri privind oferta de materiale de constructii; 

- performante privind calitatea, costurile, tehnologia; 
- posibile relatii de partereniat Cu acestea ; 
- tendintele pietei privind : produsele, pretul, tehnologia etc. 

Fatd de aceste aspecte ,strategia de marketing a vizat trei componente primordiale : 
- oferirea de garantii ş i servicii post vanzare pentru noile sortimente de produse 

ceram ice: 
realizarea de produse similare Cu cele de pe piata europeana 
acoperirea intr-o proportie mai mare a cererii pe piata cc o deservim . 

DISTRIBUTIE-VÂNZARE ,RECLAMĂ  

Principalii clienti in anul 2018 au fost: 

Nr. 
crt. 

Denumirea clientului Volum 
vănzări in 
anul 2018 

- LEI - 

Pondere 
(°Y0) din 
cifra de 
afaceri in 
anul 2018 

0 1 2 3 
1 ENVOGUE REZIDENCE EST SRL 1.035.817 3.73 



2 ARABESQUE 3.965.588 12,34 
3 SOCOS CONSTRUCT 1.027.526 3,61 
4 DAMILA SRL L006.162 3,13 

5 FAPACO BUCURESTI 891.398 2,78 
6 PROFELIS C&V 1.061.986 3,31 
7 TRIVOLI IMPEX TO 11U 1.610.169 5,01 
8 MIRTON INVESTMENT 1.894.622 5,90 
9 DOWNTOWN SERVICES SRL 1.147.959 3,57 
10 OMV PETROM SA 1.243.560 3,87 
11 DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA 1.316.768 4,10 

12 KTK STEEL DISTRIBUTION SRL 1.280.088 3,99 

Structura de distributie existent(' in prezent se prezinta astfel: 
- şantiere de constructii - 44 %; 

agenti econornici (comert cu materiale de constructii) - 54 %; 
- persoane fizice - 2 % . 

AN/and in vedere că  firma lucrează  direct cu distribuitorii en gros sau utilizatorii finali ai 
produselor sale , realizăm economii substantiale la desfacerea produselor . in aproape toate 
contractele incheiate , obligatia transportului produselor la beneficiari le revine acestora . Relatia 
directa cu beneficiarii ne permite rnentinerea unui contact permanent cu piata ş i cerintele 
acesteia, mentinerea unui standard ridicat de calitate şi chiar concilierea pe cale amiabila a unor 
eventuale divergente . 

Sistemul de vanzare practicat are in vedere flexibilitatea fată  de client , astfel di se practică  
vanzarea cash • cu instrumento bancare de plata la terrnene prestabilite , in compensare ş.a. 

Promo varea.  
Strategia de marketing aleasă  de firma este o strategic ofensivă  de creştere a cotei de pima, in 

special a celei externe, odată  cu creşterea propriei capacităti de productie . 
Aceasta decizie se bazează  pe forta dezvoltării de pană  acum pe productivitatea ridicată  şi pe 

echipa managerială  bună. 
Publicitatea Ireelama are in vedere participarea la tdrguri şi expozitii , cu produse şi pliante , 

de asemenea practicandu-se publicitate in sistem electronic şi la posturile de radio şi TV. 

5.PRETURI  -Modul de calcul al pretului are in vedere următorul algoritm : 

Materiale ( UM , cantitate, pre( unitar, valoare ) 

Cota transport aprovizionare Energie electrica - Gaze naturale 

Salarii 
Aj somaj 
CAS + Asigurari Sociale Sanatate 



Cheltuieli generale sectie 

Cost sectie 

Cheltuieli generale de intreprindere 

Fret de cost 

Beneficiu 

Pret productie 

Societatea aplică  politica de discount in functie de condMile de plată  ale clientului, in 
functie de valoarea contractată  precum şi de fidelitatea clientilor. Acest discount este in func(ie 
de marja de profit luat in calcul la analiza de pre( şi ea variază  de la 3% la 7% din pretul de 
cost. 

RESURSE FINANCIARE  
Resursele necesare perntru realizarea investi(iilor, au in vedere resurse proprii Si 

imprumuturi ( credit bancar,  , eventual obiinere fonduri structurale). 

PRESEDINTE C.A. 
Zamfir Simona loana 

DIRECTOR,ECONOMIC 
Ec. Udrescu Ůabriel Daniel 



PROGRAM PRODUCTIE 2019 

Nr. 
Crt. 

Grupa de produse U.M. Realizat 
2018 

Program 
2019 Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV 

TOTAL 
PREFABCRICATE 

Mc. 
Lei/Mc 

6.254,21 
1.047,50 

7.000 
1.350 

1.500 2.000 2.000 1.500 

Lei 6.551.239 9.450.000 2.025.000 2.700.000 2.700.000 2.025.000 
a) Stalpi LEA Mc. 2.732,18 3.200 800 800 800 800 

Lei/Mc. 965,42 1.050 
. Lei 2.637.706 3.360.000 840.000 840.000 840.000 

b) Structuri Mc. 3.480,95 4.605,40 1.000 1.219,10 1.219,10 1.219,10 
Lei/Mc 1.098,10 1.300 
Lei 3.822.333 5.987.040 1.300.000 1.584.830 1.584.830 1.584.830 

c) Tuburi premo fi 500 Mc. 41,18 42,90 - 21,45 21,45 - 
Lei/Mc. 2.214,67 2.400 
Lei 91.200 102.960 - 51.480 51.480 - 

PREFABRICTE DIN Mc. 1.366,99 3.800 950 950 950 950 
BETON SIMPLU Lei/Mc. 838,31 700 

Lei 1.145.962 2.660.000 665.000 665.000 665.000 665.000 
a) Beton si mortar Mc. 13,78 500 250 250 - 

Lei/Mc. 161,17 250 
Lei 2.221 125.000 - 37.500 37.500 - 

. b) Pavele si borduri Mc. 368 2.300 400 1.000 700 200 
Lei/Mc. 613,59 500 
Lei 225.800 1.150.000 200.000 500.000 350.000 100.000 

c) Tuburi de canal Mc. 985,21 1.350 337,5 337,5 337,5 337,5 
Lei/Mc. 931,72 1.026 
Lei 917.941 1.385.000 346.275 346.275 346.275 346.275 



Directo General, 
Zamfir Siblona Ioana 

Departament Productie, 
ing. Lupule culLavinia 

rector Economic, 
Er. drescu Daniel 

\ A \\ 

Nr. 
Crt. 

Grupa de produse U.M. Realizat 
2108 

Program 
2019 Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV 

3.  Balastiera Rachiti Lei 
Lei/To 
Lei 

58.842,81 
22,95 

1.350.617 

90.000 
24 

2.160.000 

5.000 

120.000 

31.500 

756.000 

31.500 

756.000 

22.000 

528.000 

4.  

E
le

m
en

te
  d

e  
zi

da
ri

e  
d

in
  

ar
gi

la
  a

rs
a  

Linia I Mii Buc 
Echiv. 6311,347 4.500 - 1.000 2.000 1.500 
Lei/l000 
Bc.echiv 

886,89 1.100 - 1.100 1.100 1.100 

Lei 5.597.466 4.950.000 - 1.100.000 2.200.000 1.650.000 

Linia II MiiBuc. 
echivalent 

67.640,28 62.000 5.000 19.000 19.000 19.000 

Lei/l000 
Buc.echiv. 

219 250 250 250 250 250 

Lei 14.812.695 15.500.000 1.250.000 4.750.000 4.750.000 4.750.000 
Lei 29.457.979 34.720.000 4.060.000 9.971.000 11.071.000 9.618.000 



Direc or Economic 
Ec. U 	u Gabriel 

Sef C.T.P. 
ing.Lupul scu L. 

(stc-dzi. 

macoll Societatea Comerciala Materiale de Constructii Si Filtre 
Nr. O.R.C.-3 18/80/1991; Cod fiscal: RO 2157789 

Adresa: Str. Barsesti, Nr. 217 
Targu Jiu,cod 210001, jud. Gorj - Romania 
www.macofil.eu   
E-mail: macofil@gmail.com  
Capital social: : 9.033:747,5 lei  

Tel: +040-0253/212690 
+040-0253/212691 
+040-0253/212167 

Fax: +040-0253/215852 
Mobil: +040-0744/558897 

PRODUCTIA MARFA 2018 

S.PREFABRICATE 
S.CERAMICA I 
S.CERAMICA II 
S.PAVELE 
S.TUBURI PREMO 
BALASTIERA RUNCU  

= 7.380.201 lei 
= 5.597.466 lei 
= 14.812.695 lei 

225.800 lei 
91.200 lei 

1.350.617 lei 

TOTAL 
	

29.457.979 lei 
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E-mail: macofiWomail.com 

	
Fax: +040-0253/215852 

Capital social: : 9.033.747,5 lei 
	

Mobil: +040-0744/558897 

NOTĂ  DE FUNDAMENTARE B.V.C. PENTRU ANUL 2019 

La intocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anal 2019, s-a prevăzut o creştere a 
veniturilor din produclia realizatd de la 29.457.979 lei la 34.720.000 lei. 

In structurd producfia se prezintii astfel: 
1.-Stiapi LEA= creşterere de la 2.732,18 mc la 3.200 mc, procent 117,00%. 
2.-Stucturi = creştere de la 3.480,95 mc la 4.605,40 mc, procent 132,00%. 
3.-7'uburi PREMO = de la 41,18mc la 42,90 mc, procent 104,00%. 
4.-Prefabricate din be/on simplu, cc includ: 

Be/on şi mortar, crestere de la 13,78 mc la 500 mc, procent 3628,00%. 
- Pavele, dale, borduri, creştere de la 368 mc la 2300 mc, procent 625,00%. 

Mbar' de canal, creştere de la 985,21 mc la 1.350 mc, procent 137,00%. 
5.-Produse tle balastierd, creştere de la 58.842,81 tone la 90.000 tone, procent 153,00%. 
6.-Blocuri şi cdriimizi ceramice, scadere de la 73.951,63 ma buc. in echivalenfii, la 66.500 ma buc. în 
echivalenfii, procent 90,00%. 

Bugetul activitiifii generale cuprinde: 
- Venituri totale 	= 40.770.000 lei 

din care: 
- Venituri din exploatare = 39.720.000 lei 
- Venituri financiare 	= 1.050.000 lei 
- Venituri exceptionale 

= 37.470.000 lei - Chettuieli totale 
din care: 

- Clzeltuieli de expoatare 
- Cheltuieli financiare  

= 35.370.000 lei 
= 2.100.000 lei 

- Rezultat brut 	= 3.300.000 lei 
- Impozit pe profit 	= 528.000 lei 
- Profit net 	= 2.772.000 lei 

din care: 
- Alte repartizari prevazute de lege 
-Rezerve legate 

= 	2.633.400 lei 
= 	138.600 lei 

Pentru anul 2019, s-au previizut a se realiza investifii ht sumil de 2.078.000 lei, conform 
Programului de investifii 

DIRECTOR GENERAL 
Ing. Ztnin Simonn Joann 

DIRECTOR ECONOMIC 
Ec. UtIc

r

.L4Gabriel Daniel 



S.C. MACOFIL S.A. TG.HU 
Str. Bfirseşti, Nr.217 
Cod fiscal : RO 2157789 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 

- LEI- 

Nr. 
rd. 

Realizat 
2018 

Prevederi 
an 

Procent 
0/0  

2019 (col. 3/co1.2) 

2 3 4 

01 37.136.564 40.770.000 110 
02 36.107.751 39.720.000 110 

03 29.458.119 34.720.00() 118 
04 6.649.632 5.000.000 75 
05 

06 
07 

08 
09 
10 
11 
12 1.028.813 1.050.000 102 
13 

14 33.927.544 37.470.000 110 

15 31.584.862 35.370.000 112 
16 15.117.621 18.330.000 121 
17 6.973.553 7.920.000 114 
18 6.689.945 7.520.000 112 
19 
20 2 
21 14 
22 155.797 235.000 151 
23 127.811 165.000 129 

24 3 

INDICATORI 

I. VENITURI TOTALE,din care: 
( rd.02 + rd. 12 + rd.13) 

1. Venituri din exploatare 
din care : 

a) Venituri din activitatea de baza 
b) Venituri din alte activitati 
c) Venituri din surse bugetare 

din care : 
- subventii pe produse si activitati 
- subventii pentru acoperirea diferen- 
telor de pret si tarif 
- transferuri 
- prime acordate de la bugetul statului 
- sume primite de la bugetul de stat*  
d) Venituri din fonduri speciale * 
2. Venituri financiare 
3. Venituri exceptionale 

II. CHELTUIELI TOTALE,din care: 
(rd.15+ rd.35+ rd.36) 
1. Cheltuili pentru exploatare 

total,din care: 
a) Cheltuieli mat., energ.,comb., gaze 
b) Cheltuicli cu personalul ,din care : 
- salarii brute 
- contributie asigurari sociale de stat 
- ajutor somaj 
- contributie asig.soc.pt.sanatate, 
- contributie pentru munca 
- alte chelt.cu  personalul, 

din care : 
-fond asig.accidente si boli prof., 



25 

26 127.808 165.000 129 

27 1.985.357 2.050.000 103 

28 8.703 8.000 92 

29 6.661 7.000 105 
30 57.087 55.000 96 
31 235.942 100.000 42 
32 3.682.800 3.550.000 96 
33 3.517.138 3.350.000 95 

34 715.808 700.000 98 

35 

36 2.342.682 2.100.000 90 
37 1.223.810 1.550.000 127 
38 1.118.872 550.000 49 
39 - 
40 - - 

41 +3.209.020 +3.300.000 103 

42 

43 

44 

45 462.758 528.000 114 

46 2.746.262 2.772.000 101 

47 160.451 138.600 86 

48 2.585.811 

49 
50 2.633.400 

51 

52 

-fd . garantare plata creante sal., 
fond risc Si acccidente 

-ajutoare acordate conf contract 
colectiv de munca 

c) Cheltuieli de exploatare privind 
amortizarea si provizioanele 

d) Cheltuieli de protocol 

e) Cheltuieli reclama si publicitate 
f) Cheltuieli cu sponzorizarea 
g) Tichete de masa 
h) Cheltuieli transport 
i) Alte cheltuieli,din care : 
- taxa pentru activitatea de 

exploatare a resurselor minerale 
- redeventa din cesionarea 

bunurilor publice 
2. CHELTUIELI FINANCIARE 
din care : 

- dobfinzi 
- comisioane si dif. curs valutar nefavor. 
- sconturi 
3. Cheltuieli exceptionale 

III. REZULTAT BRUT- 
( profit/pierdere) rd01-rd14 

IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE 
STABILITE POTRIVIT LEGII 

din care : 
- fond de rezerva ** 

V. ACOPERIREA PIERDERILOR 
DIN ANII PRECEDENT! 

VI. IMPOZIT PE PROFIT 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT 
Din care : 

a) Rezerve legale 
b )acoperirea pierderilor contabile 

din anii precedenti 
c) Alte rezerve constituite ca surse 

proprii de finantare, 
d) Alte repartizari prevazute de lege 
e) Pana la 10 (J/0 pentru participarea 

salariatilor la profit 

1) Profitul nerepartizat pe destinatiile 
prevazut la lit a)-t) 



ic:777" 
Aconi,,,}) 

\o, S.A. 

VIII. SURSE DE EINANTARE 
A INVESTITIILOR, 

din care : 
53 361.410 2.078.000 575 

1 .Surse proprii 54 361.410 1.118.000 309 
2.Alocatii de la buget 55 
3. Credite bancare 56 - 

- interne 57 
- externe 58 

4. Alte surse majorare capital 59 
5. Fonduri structurale 60 960.000 
IX. CHELTUIELI PENTRU 
INVESTITILdin care: 61 2.899.017 2.975.000 103 

1. 1nvestitii, inclusiv investitii in 
curs la finele anului 62 171.086 175.000 102 

2. Rambursari rate aferente 
creditelor pentru investitii : 63 2.727.931 2.800.000 103 

- interne 64 2.727.931 2.800.000 103 
- externe 65 

X. REZERVE , din care: 66 - 
I. Rezerve legale 67 160.451 138.600 86 
II. Rezerve statutare 68 - 
HI. Alte rezerve**** 69 

DIRECTOR GENERAL, 
Zamfir Simona loana  

DIRECTOR ECONOMIC, 
Ec. Gab\  iel Daniel Udrescu 









S.C. MACOFIL S.A. IG.JIL1 

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 
la data de 31.12.2018 

Nr. METODA DIRECTA Crt. 
Exercitiu financiar 

Precedent 2017 Curent 2018 
I. 	FLUX NUMERAR ACTIV. EXPLOATARE 

1 	Incasări din vănzare produse, prestari servicii 24.142.036 28.209.270 
2 	Incasări credite curente 577.069 5.180.000 
3 	Diverse incasări 1.449.615 666.959 
4 	Incasări dobănzi 19.019 27.206 
TOTAL incasări activ. exploatare 26.187.739 34.083.435 

5 	Plăţ i furnizori 9.844.580 13.213.036 
6 	Plăti salarii(inclusiv 	datorii legate de salarii) 3.737.769 4.222.552 
7 	Liao dobanzi credite curente 252.003 235.263 
8 	Plăti credite curente 890.308 1.951.570 
9 	Diverse plăti(buget stat,buget local,taxe locale,etc) 6.281.805 7.392.743 
10 	Comisioane credite curente 132.907 206.132 
TOTAL plăti activ. exploatare 21.139.372 27.221.296 

Incasari - Plati  5.048.367 6.862.139 

II FLUX NUMERAR DIN ACTIV. INVESTITII 
11 	Incasări credite investitii 19.948.254 
12 	Incasări vănzări mijloace imobilizări corporale 
13 	Plăti furnizori 	achizitionare imobilizări corporale 57.682 
14 	Restituiri credite investiiii 2.917.913 25.228.718 
15 	Plăti dobănzi credite investitii 1.326.219 988.548 

16 	Comisioane credite investitii 103.528 256.094 

700.707 279.351 

III. 	FLUX NUMERAR DIN ACTIV. DE FINAN t ARE 
17 	Incasări din majorare capital subscriere actiuni 
18 	Plati rate leasing financiar 55.501 

FLUX DE NUMERAR TOTAL 700.707 223.850 
NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADE1 2.219.149 2.919.856 
NUMERAR LA SFIRŞITUL PERIOADEI 2.919.856 3.143.706 

DIRECTOR GENERAL. 
ZAMFIR SIMONA IOANA 

DIRE :TOR ECONOMIC, 
Ec. UDRESČUGABRIEL DANIEL 



Adresa: Str. Birsesti, Nr. 217 
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Societatea Comerciala Materiale de Constructii Si Filtre 
Mr. O.R.C.-3 18/80/1991; Cod fiscal: RO 2157789 

ţnacofil  

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 
privind inchiderea exercitiluifinanciar 2018 

S.C. MACOFIL S.A. are ca object de activitate principal, .jabriccirea si ewnereializarect 
edramizilor,(iglelor, 	si a altar produse pentru construe (ii, din argila arsd si he/on arnica -  elemente de ziddrie 
si 	prObbricate din beton armat, tub un de canctlizare de diferite dimensiuni, pavele pentru parctje„skilpi 
electrici, produse de balasliera etc). Ponderea in volumul productiei, in anul 2018, an detinut-o produsele 
ceramice respectiv 69,00%, urmate de produsele prefabricate din beton cu 26,00% si de produsele de 
balastieră  cu 5,00%. 

Cifra de afaceri realizată  in anul 2018, a fost de 32.117.745 lei, in cresterc cu 13,60% fată  de 
anul precedent. 

Situatia contului de profit şl pierdere se prezintă  astfel: 

- Venituri din activitatea de exploatare 36.107.751 lei 

- Cheltuieli din activitatea de exploatare 31.584.862 lei 

- Profit din exploatare 4.522.889 lei 

- Venituri financiare 1.028.813 lei 

- Cheltuieli financiare 2.342.682 lei 

- Rezultat financiar ( pierdere ) -1.313.869 lei 

- Rezultat brut ( profit) 3.209.020 lei 

- Rezultat net ( profit) 2.746.262 lei 

Elementele patrimoniale an avut următoarea evolutie ( conform bilantului ): 
-Activele imobilizate an cunoscut 0 scădere de aproximativ 2,50"70 de la 51.157.661 lei la 

49.881.862 lei. 
- Activele circulante au scazut de la 13.557.203 lei la 13.217.488 lei, cu aproximativ 2,50%. 

baneşti s-au situat la valoarea de 3.143.706 lei. 
Datoriile ce trebuie plătite intr-o perioadă  de pănă  la un an, an crescut de la 9.929.664 Id la 
9.352.034 lei cu 5,80%, jar datoriile ce trebuie achitate intr-o perioadii mai mare de un an an 



scăzut de la 22.185.007 lei la 19.204.771 lei cu 13,43% , datorită  achitării eşalonărilor fiscale ş i 
a ratelor la creditele de investitii . 

In anul 2018, capitalul social a rămas la valoarea de 9.033.757,50 lei, impărtit in 3.613.503 actiuni 
cu valoare de 2,50 lei/ actiune. 

Societatea a inregistrat plăti restante in sumă  de 2.332.893 lei, din care obligatii la bugetul de stat 
şi la bugetul asigurărilor sociale suma de 269.837 lei. 

Capitalul propriu a cunoscut o creştere de la 31.410.833 lei, la 34.069.103 lei. 
Retehnologizarea productiei de clemente de zidărie, a fost incepută  la sEirşitul anului 2007, prin 

semnarea unui contract de furnizare a echipamentului tehnologic, pentru linia de preparare argilă, cu un 
partener strain, in anul 2010 s-au finalizat lucrările şi a inceput productia de produse pe această  unit, jar 
anii 2011-2018, a functionat in conditii normale, ajungăndu-se pănă  la capacitatea maximă  de productie. 

Pentru productia de prefabricate din beton, s-a achizitionat o statie modernă  de beton, la 
inceputul anului 2013 , care de la punerea in functiune, a produs beton atăt pentru uz intern cat şi pentru 
alti beneficiari, iar in 2016 s-a cumparat si s-a pus in functiune Si o instalatie de produs borduri. 

Sc propune spre aprobare, Adunării Generale a Actionarilor, ca profitul inregistrat la sfărş itul 
anului 2018, in valoare de 2.746.262 lei, sa tie repartizat astfel: 

- suma de 2.585.811 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti 
- suma de 160.451 lei la rezerva legala. 
In notele explicative anexate situatiilor financiare ale anului 2018, se regăsesc şi restul detaliilor 

cu privire la activitatea societătii. 

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIF 

ZAMFIR SIMONA IOANA 
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Catre, 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA 
Splaiul independentei nr. 15, sector 5, cod postal 050092, Bucuresti 
BURSA DE VALOR! BUCURESTI 
Bulevardul Carol I nr. 34-36, etaj 14, sector 2, cod postal 020922, Bucuresti 

RAPORT CURENT 
conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 

Data raportului: 24.04.2019 
Denumirea emitentului: MACOFIL SA 
Numar de telefon / fax :0253215852; 0253212690 
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: R02157789 
Numar de ordine in Registrul Comertului: J18/80/1991 
Capital social subscris si varsat 9.033.747,5 lei impartit in 3.613.499 actiuni nominative avand o 
valoare nominala de 2,5 lei. 
Piata (reglementata) pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de 	MACOFIL SA 
este Bursa de Valori Bucuresti — Piata AeR0 — Sistem alternativ de tranzactionare administrat de 
BVB. 

Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor de la 
Macofil SA. 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la MACOFIL SA, cu sediul in Tg-Jiu, str. Barsesti, 
nr. 217, inregistrata la ORC Gorj sub numarul J18/80/1991, cod unic de inregistrare R02157789, legal 
intrunita in data de 24.04.2019 la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor, direct sau prin 
corespondenta , detinand un numar de 2.384.070 actiuni, cc reprezinta un procent 65,98 % din numarul 
total de.actiuni si cu un numar de 2.384.070 voturi valabil exprimate, cu majoritatea voturilor exprimte, a 
hotarat urmatoarele : 

1. Se aproba prezenterea raportului Consiliului de Administratie al MACOFIL SA si prezentarea 
raportului auditorului financiar; 

2. Se aproba situatiile financiare anuale ale MACOFIL SA la sfarsitul anului 2018; 
3.Se aproba repartizarea profitului aferent exercitiul financiar 2018 in valoare de 2.746.262 lei, 

astfel: 
- 	2.585.811 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti; 
- 	160.451 lei pentru constituirea rezervelor legale. 

4. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 si programul de investitii pentru anul 
2019; 

5. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul finanaciar 2018; 
6. Se Aproba organigrama societatii; 



7. Se aproba data de 22.05.2019 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora 
se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si ex date 21.05.2019; 

8. Se aproba imputemicirea d-nei Griguta Silvia-Ionela pentru indeplinirea tuturor formalitatilor 
legale in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor prezentelor hotarari. 

MACOFIL SA 
Presedintele Consiliului de 	mistratie 

s?b' 

cso 	 ' 
\ 













S.C. MACOFIL S.A. TG.JIU 

SITUATIA MODTFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU 
la data de 31.12.2018 

Denumirea 
elementului 

Sold la 
inceptul 

exercitiul 
ui 

financiar 

Creşteri Reduceri Sold la 
sfarsitul 
exercitiul 

ui 
financiar 

Total, 
din 
care 

prin 
tran 
sfer 

Total 
din 
care 

prin 
tran 
sfer 

A 1 2 3 4 5 6 
Capital subscris 9.033.748 9.033.748 
Patrimoniul 
regiei 

1 
Prime de capital 11.904.362 11.904.362 
Rezerve din 
reevaluare 9.734.333 

1 

9.734.333 	I 
Rezerve legale 670.729 160.451 831.180 
Rezerve statutare 
sau contractuale 
Rezerve 
reprezentănd 
surplusul 
realizat 
din rezerve din 
reevaluare 

12.686 12.686 

J 
Alte rezerve 2.578.437 117.614 2.66.051 	1 1 
Actiuni proprii 
Caştiguri legate 
de 
Instrumentele de 
capitaluri 
proprii 
Pierderi 	legate 
de 
Instrumentele de 
capitaluri 
proprii 
Rezultatul 
reportat 
reprezentAn 
d 
profitul 
nerepartiza 
r 

sau 
piederea 
neacoperită  

Sold 
C 

Sold 
D 

6.311.290 3.875.819 7.575.655 2.611.454 

Rezultatul 
reportat 
provenit 

Sold 
C 



din 
adoptarea 
pentru 
prima 
data a 	TAS, 
mai putin 
IAS 	29 	'32)  

Sold 
D 

Rezultatul 
reportat 
• provenit 
din 
corectarea 
erorirlor 
cantabile 

Sold 
C 

Sold 
D 

Rezultatul 
Reportat 
provenit din 
trecerea la 
aplicarea 
Reglementărilor 
cantabile 
conforme cu 
Directiva a 
patra a 
Comunitătilor 
Economice 
Europene 

Sold 
C 

Sold 
D 

Profitul sau 
pierderea 
exercitiului 
financiar 

Said 
C 

3.987.187 33.955.720 35.196.645 2.746.262 

Said 
D 

Repartizarea 
profitului 

199.359 278.065 199.359 278.065 

Total 
capitaluri 
proprii 

31.410.833 30.079.901 27.421.631 34.069.103 

Numele şi prenumele : ZAMFIR  SIMONA IOANA 
Calitatea : ADMINISTRATOR 
Semnatura 

Numele şi prenumele :  UDRESCU\OABEIEL  
Calitatea :  DIRECTOR ECONOMIC' 
Semnătura 

Stampila unitătii oppo,o,) 
S. 4  

Nr. de inregistrare in organismul profesional 

2 


