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RAPORT ANUAL 2019 
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 productie : sectia Prefabricate din beton şi sectia Produse 
ceramice 

Mid 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 , odată  cu reducerea investitiilor in constructia 
de locuinte şi in domeniul constructiilor industriale şi 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 
jar 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 imbunatatirea calif* 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 , Iugoslavia. 
In anii ( 2007-2009 ), s-a realizat o investitie de mare valoare la produsele ceramice, 
prin achizitionarea unei linii moderne de fabricare a cărămizilor şi 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 societătii : 
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 ( stâlpi, 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 
civile, confectii metalice şi reparatii, transport marfă  . 



Actionari rinci ali: 

Denumire 

Procent in 
totalul 

capitalului 
social 

Adresa 

0 2 3 
ZAMFIR SIMONA 
IOANA 

32,5001% Craiova, str. Răului, nr.84 
Poll 

SIF MUNTENIA 17,3768 % B-dul Unirii nr. 16 

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

MANISOR VLAD 
MIHAI 

12,9517% Tg.- Mures, str Petru 
Major nr. 5 

PERSOANE FIZICE 12,9175% 

PERSOANE JURIDICE 8,1540% 

TOTAL 100 X 
Structura organizatorică  : 
Conducerea societătii comerciale 

Consiliul de Administratie este format din: 

Nr. 
Crt. 

Nume şi 
Prenume 

Vărstă  Calificare Experientă  
profesională  Functia 

Vechime 
in 

functie 

L  Zamfir 
Simona Ioana 

44 ani Medic 21 ani Preşedinte 7 ani 

2.  Patrut 
Elisaveta 

72 ani Profesor 44 ani Membru 14 ani 

3.  Stoica Doinel 64 ani Maistru 40 ani Membru 9 ani 

4.  Mocinica 
lone! 

64 ani Tehnician 40 ani Membru 18 ani 

5.  Petrescu Ioana 
Mihaela 

46 ani 
Consilier 
Juridic 

21 ani Membru 13 ani 



Conducerea executivă  :  

Nr. 
crt. 

Nume §i Prenume Functie Studii 
Vechime 

totală  
(aril)  

echime  V 
In 

societate 
(ani) 

0 1 2 3 4 5 
1 ZAMFIR 

SIMONA 
Director 
General 

Facultatea 
de 

21 21 

2 IVAŞCU ION Director Tehnic Facultatea 
de 

42 19 

3 UDRESCU 
GABRIEL 
DANIEL 

Director 
Economic 

Facultatea 
§tiinte 
Economice 

24 13 

4 TUNARU 
ANTON 

Director 
Comercial 

Facultatea 
de 

41 41 

5 ZAMFIR DORIN Director 
Marketing 

Facultatea 
de Drept 

19 19 



Cadre de conducere şi specialisti ; 

Nr. 
crt. 

Nume si 
Prenume 

Functie 
S tu ii d Vechime 

totală  (ani) 

Vechime 
in 

societate 
(ani) 

0 1 2 3 4 5 
1 Zamfir Simona 

Ioana 
Director General Facultatea de 

Medicina 
21 21 

2 Ivaşcu Ion Director Tehnic Tehnice- 
Constructii 

42 19 

3 Tunaru Anton Dir. Comercial Thnice- 
Constructii 

41 41 

4 Udrescu 
Gabriel-Daniel 

Dir.Economic Economice 24 13 

5 Zamfir Dorin Dir.Marketing Juridice 19 19 
6 Griguta Ionela Jurist Juridice 14 11 
7 Lupulescu 

Lavinia 
Şef birou T.P. Tehnice- 

Constructii 
27 27 

8 Trancău Sonia Resp. Management 
integrat 

Tehnic- Mine 34 32 

9 Braicu Maria Şef birou ITL Tehnice- 38 37 
10 Gută  Verginia Şef 	birou 	fin.- 

contabilitate 
Economice 39 39 

11 Lupulescu 
Constantin 

Şef sectie Tehnice- 
Constructii 

32 7 

12 Roşca Ion Şef sectie Tehnice- 
Mecanică  

32 32 

13 Nodea Valeria Normator Tehnic 36 19 
14 Cornea 

Constantin 
Inginer Tehnic 11 1 

15 Popescu 
Georgian 

Inginer Tehnic- 
Mediu 

13 13 

16 Borcan Gabriel Merceolog Juridice 23 23 
17 Mihut Adrian Inginer Tehnice- 

Constructii 
3 2 

18 Surlin Cristian Inginer mecanic Tehnice- 1 1 
19 Griguta Ion Şef atelier Tehnice- 

Mecanică  
19 17 

20 Deaconescu 
Gabriel 

Şef sectie Tehnice- 
Energetic 

24 16 

21 Dumitru Aurel Inginer Tehnic- 32 26 
22 Popescu Daniel Inginer Tehnic- 14 13 
23 Ciulavu Inginer mecanic Tehnice- 35 12 
24 Vătău Forin Inginer inform. Informatice 18 16 



25 Mitrache Economist Economice 13 13 
26 Avrămoiu Economist Economice 27 27 
27 Dracea Inginer Tehnice 	- 17 2 
28 Orosz Economist Economice 16 16 
29 Antonie Codrut Economist Economice 20 20 
30 Dined Adrian Merceolog Juridice 13 9 
31 Trăistaru Daniel Responsabil 

SSM 
Juridice 28 22 

32 Bucur Octavian Subinginer Tehnica- 32 7 

33 Dinca 	Janina- 
Georgiana 

Economist Economice 8 3 

Produse  : 
Activitătile de productie se desfăsoara in 4 sectii de productie, respectiv : 

a) Sectia CERAMICA, in cadrul căreia se execută  : 
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) In cadrul sectiei PREFABRICATE DIN BETON, se execută  : 
— grinzi, stâlpi şi planşee din beton armat pentru constructii civile ; 
— dale prefabricate din beton armat pentru constructii civile ; 
— casete prefabricate tip R1 , R2 , R3 folosite la amenaj area terenurilor; 
— ziduri de sprijin cu făşii tip Fl , F2 , F3 , F4; 
— elemente prefabricate pentru imprejmuiri: plăci şi 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 I, 11,111 din beton armat pentru subtraversare drumuri cu benzi 

transportoare; 
— elemente prefabricate pentru rezervor apă  ; 
— stălpi de sustinere din beton precomprimat vibrat pentru linii electrice aeriene 

(tip 
— SE4T ş i SE10T); 
— stălpi din beton armat şi şpalieri din beton armat; 
— tuburi de canalizare din beton cu diametrul cuprins intre: 200 "300 mm cu L = 

1 m, 400 - 1200 mm cu L=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-ENEGERTICA 
- agregate de balastiera produse in statia de sortare Runcu 
- confectii metalice; 

d) Sectia CONSTRUCTII: 
- executa lucrări 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 

Productia de blocuri cerarnice 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 buc./ 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 incărcare şi descărcare, 
camere de uscare şi cuptor de ardere tip tunel. 

- Sectia Prefabricate din beton, pusă  in functiune in anul 1979 , a fost 
destinată  să  producă  prefabricate din beton armat pentru constructia de locuinte 
(panouri man). 
Ulterior, o parte din spatii au fost dotate cu utilaje pentru producerea stalpilor LEA. 

Dupa 1989 , odată  cu oprirea investitiilor statului in construclia de locuinte , 
cea mai mare parte a utilajelor au fost 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 şi a structurilor diverse. 

In conditiile modificării oarecum frecvente, nu se mai poate vorbi de o 
capacitate proiectată, dar cea existentă  este estimată  la 45.000 mc /an şi este utilizată  
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 uzură  a utilajelor este diferit de la utilaj la utilaj si apreciat pe total la 59,50 

În anul 2013 s-a efectuat o investitie de peste 200.000 euro, intr-o centrală  
modernă  de beton, care sporeste productivitatea muncii şi imbunătăteste semnificativ 
atat consumul de materiale şi utilităţi cat şi calitatea produselor, iar in 2016 s-a 
achizitionat o instalatie de borduri. 

Sectia PREFABRICATE DIN BETON — ATELIER TUBURI PREMO: 
- linie de fabricate a tuburilor din beton armat precomprimat cu diametre de 400mm , 
respectiv 500 mm , destinate lucrărilor de irigatii , canalizări şi alimentari cu apa. 
Capacitătile au fost puse in functiune in 1983 şi au functionat la capacitate maxima' 
pană  in 1989 , iar după  aceasta au fost utilizate sporadic, pentru unele cereri 



nesemnificative, pana in anul 2018, cand solicitarile au crescut . Gradul de uzură  al 
utilajelor este de 76%. 
În anul 1997 a fost pusă  în functiune o linie de fabricat pavele şi borduri respectiv o 
vibropresă  care lucrează  in prezent la 65 % capacitate. 

- Sectia MECANO-ENERGETICA : 
- Balastieră  şi statie de sortare Runcu - capacitate 100.000 mc/an ; A fost pusă  in 
functiune 'in 1979 şi a fost extinsă  ş j rnodemizată  ulterior. 
- Execută  lucrări de intretinere şi reparatii a utilajelor şi instalaţiilor. Uzura utilajelor 
este de aproximativ 47 %, avand un randament 70 %. 

PROCESE TEHNOLOGICE: 

1 .Produsul: Elemente de zidărie 

a) Prepararea pastei de argilă  

Derocarea argilei din carieră  cu excavatorul cu rotor şi haldarea; 
Incărcarea argilei din haldă  cu excavatorul cu cupă  in autobasculanta şi transportul în 
depozitul fabricii; 
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 ( lmm) 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, dândui-se forma finală  de către masa de tăiat multifil. 

c) Automatul de manzpulare 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 proaspăt fasonate, sunt 
transportate care tunelul uscătoriei .După  trecerea prin uscator, vagonetii cu produse 
uscate, sunt dirij ate 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 introdusi in uscătoria tune!. Aceasta este 
formată  din 6 linii de uscare, fiecare linie avand o capacitate de 16 vagoneti, care 
realizează  un ciclu de uscare (de la 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 tune!. 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 şi 
tubulaturi, toate cu functionare automata'. 

e) 	Arderea elementelor de zideirie 

Se realizează  intr-un cuptor tunel cu lungimea de 141 m. Ciclul de ardere este de 30 h 
şi capacitate de ardere (productie ) este de 400 tone zi produs fînit. Vagonetii 
incărcati cu produse uscate, sunt introduse in cuptor intr-un ritm de 23 vagoneti/24 
ore unde parcurg următoarele zone : preincălzire, ardere, răcire rapidă, răcire pană  la 
temperatura halei, după  care sunt evacuati către instalatia de descărcare/impachetare. 
Functionarea cuptorului este automata, se utilizează  gazul natural drept combustibil , 
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 tune!. Consumul termic total 
este de 280 Kcal/kg de produs ars, respectiv 41,5 Nmc gaze naturale/tona de produs. 

0 	Evacuarea produselor. 

Elementele de zidărie sunt preluate automat de pe vagonetul de cuptor si sunt depuse 
in pachete, pe paleti din lemn, apoi sunt invelite in folie termocontractibilă  şi 
evacuati pe rampă, către depozitul de produse finite. De pe rampă, paletii cu produse 
sunt incărcati in autocamioane pentru expeditie, sau sunt depuşi pe platforma 
depozitului de produse finite. 

2.Produsul: Prefabricate din beton 

Unitatea realizează  o mare varietate de elemente din beton simplu, beton armat sau 
beton precomprimat. Tehnologia utilizată  este o combinatie intre 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 precum 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 adâncime, 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 
incălzirea se face cu abur tehnologic. 

-După  ce piesa atinge rezistenta de decofrare, se extrage din matrita in care s-a 
turnat şi se evacuează  către depozitul de produse 

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



3. Produsele: Agregate minerale 

Agregatele minerale sunt produse după  tehnologia tip ICPMC , care constă  in 
următoarea succesiune de opera-0i: 

-Incărcarea balastului din zăcămănt cu excavator cu cupă  inversă, in 
autobasculantă  de 16 T. şi transportul in buncărul de receptie al statiei de sortare 
Transportul balastului se efectueaza cu transporter cu bandă  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 mm este transportat către ciurul cu 4 site , unde se face spălarea 
agregatelor şi separarea lor in fractiunile 0-4 mm; 4-8 mm; 8-16 mm şi 16-25 mm, 
jar apoi se transporta către depozitele aferente. Sortul 25-63 mm este dirijat către 
concasorul cu con, unde este spart la sub 25 mm şi 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 si dirijat catre concasorul 
Cu con. Din depozitele aferente fiecarui sort, produsele sunt incărcate, Cu incărcătorul 
frontal pe pneuri, in autobasculante şi livrat către beneficiari. 

SITUATIA FINANCIAR-CONTABILA  

a Elemente de bilant 
Anul Numerar si alte 

disponibilităti 
lichide 

Profituri 
reinvestite 

Total active 
curente 

Total pasive 
curente 

2017 2.919.855 - 13.557.203 9.929.664 
2018 3.143.706 - 13.217.488 9.352.034 
2019 6.767.706 979.157 19.569.262 9.161.603 

b Contul de vroĺit si vierdere 
2017 2018 2019 

Vănzări nete 28.271.995 32.117.745 40.828.650 
Venituri brute 33.445 695 37.136.564 44.829.340 

Cheltuielile cu pondere de cel putin 20% in vanzările nete sau in veniturile 
brute sunt: 

— Materiale 36% 
— Cheltuieli generale de administrare 27% 

Nu au fost efectuate vănzări sau opriri ale unor segmente de activitate in ultimul 
an şi nu vor fi efectuate in următorul an. 

Au fost declarate dividente in valoare totala ( bruta ) de 180.675 lei, care se vor 
achita in cursul anului 2020. 



Indicatori financiari de performanta 

AN 2018 2019 
Capital social 9.033.747,50 9.033.747,50 
Cifra de afaceri 32.117.745 40.828.650 
Venituri din exploatare 36.107.751 44.719.989 
Cheltuieli din exploatare 31.584.862 34.350.905 
Rezultat din exploatare 4.522.889 10.369.084 
Rezultat financiar -1.313.869 -1.686.702 
Venituri totale 37.136.564 44.829.340 
Cheltuieli totale 33.927.544 36.146.958 
Rezultat brut 3.209.020 8.682.382 
Rezultat net: 2.746.262 7.572.518 
- surse proprii de finantare - - 
- divident de platit - - 
- divident brut (lei/ actiune) - - 
Active circulante : 13.217.488 19.569.262 
-creante totale 3.935.617 5.228.876 
Datorii totale din care: 28.556.805 26.857.865 
- fumizori 5.251.439 5.256.319 
- credite 21.693.187 19 797.839 
- bugetul de stat si salarii 1.612.179 1.803.707 
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 emise de societatea comercială  —AERO 

Dividente 
În ultimii ani, societatea nu a acordat dividente, urmand ca in anul 2020 sa acorde 
dividente in valoare de 0,05 lei/ actiune, din profitul anului 2019. 

PIATA  

În anul 2019 , ponderea vanzarilor a fost urmatoarea : 
produse ceramice : 68,00 % 
produse prefabricate : 27,20 % 
agregate de balastiera : 4,80 % 

Cererea 

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



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. 
Sunt acoperite, in mare parte, nevoile de consum din zonele geografice Oltenia, 
Muntenia, Banat, iar din diagnoza efectuată, rezultă  urmatoarea structura a clientilor : 

— şantiere de constructii - 47 %; 
— agenti economici ( comert cu materiale de constructii) - 51 %; 
— persoane fizice -2 % 
S.C. MACOFIL are contracte ferme cu agenti economici - prestatori de servicii in 

constructii, ce îi asigură  o oarecare continuitate şi independentă, ace ştia achizitionand 
procente importante din productia realizată  . 

Pentru produsele ceramice principalii concurenti pe piată  sunt SICERAM 
Sighisoara, CERAlVIICA Iaşi, CEMACON Zalău, EUROCARAMIDA Biharia, 
WIENERBERGER 

Pentru produsele prefabricate din beton , principalii concurenti pe piată  sunt 
ELPRECO Craiova şi MACON Deva. Produsele similare se află  la o distantă  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 balastieră" există  
producători şi in Tg.-Jiu , insă  piata absoarbe produsele tuturor producătorilor , 
produsele MACOFIL fund cautate pentru calitate şi pret atractiv dar şi pentru traditia 
producătorului. 

Lista potentialilor clienţi  

SC MACOFIL şi-a propus cunoaşterea clientilor reali şi potentiali, precum şi aria lor 
de repartizare , analiza şi anticiparea aşteptărilor in ceea ce priveşte oferta proprie de 
produse , cunoaşterea concurentei , unde se găseşte aceasta , care este puterea ei de 
atractie asupra clientelei potentiale comune. 

Dacă  se are in vedere faptul ca produsele noastre vor fi mai ieftine şi mai bune 
calitativ cleat ale concurentei ( datorită  productivitătii man i a utilajelor existente şi a 
celor ce vor fi achizitionate ), credem că  un număr mare de beneficiari din regiune 
vor prefera produsele noastre. 

Clientii din 2019 rămân pe lista potentialilor clienţi ai perioadelor următoare in 
contextul in care există  deja incheiate contracte cu aceştia. 

Nr. 
crt. 

Denumirea potentialilor clienti 

1 OMV PETROM S.A. 
2 KTK STEEL DISTRIBUTION 
3 SOCOS CONSTRUCT 
4 ENVOGUE RESIDENCE EST 
5 MIRTON INVESTMENT 
6 METALIN SIBIU 



7 FAPACO BUCURESTI 

8 DAMILA RM. VALCEA 
9 STALKER MEDIA 
10 PROFELIS C&V 
11 ARABESQUE SRL- GALATI 
12 MARNA SA 
13 DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA 
14 ELECTRICA SERV SA BUCURESTI 
15 TRIVOLI TG JIU 

Aprovizionare 

Sursele de a rovizionare existente sunt: 
Nr. 
Crt. 

Date de identificare furnizor Criteriul de 
acceptare 

Denumire produs aprovizionat 

1 HEIDELBERG CEMENT certificare ciment 
3 ARABESQUE SRL GALATI certificare Otel beton , table, profile 

4 DAKILA RM. VALCEA certificare Otel beton 
5 CIROMAT Craiova certificare 0 el beton 
6 SC STALKER MEDIA 

TARGOVISTE 
Certificare Tablă, 	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, 	Folie 	strech, 	banda 
polipropilena -arnbalaj 
Galvanizari 	impamantari 	SE, 
rulmenti 

10 RMG AGRO SRL ALBA 
IULIA 

certificare 

11 ROCAST Bucuresti Certificare Organe asamblare 
12 ARTEGO Tg.-Jiu Certificare Oxigen tehnic 
13 GIRON Dragasani certificare Site ciur 
14 I.S.C.I.R.-Craiova Atestat Autorizari instalatii ridicare 

15 TENSCON SRL Bucuresti Atestat Bacuri 	blocaj 	SE, 	atestare 
tensionisti, echipam SE 

16 SC PRIMAGRA SRL Suceava certificare Rulmenti, curele 
17 CEZ VANZARE SA Certificare Energie electrica +Gaze n 
18 ROMPETROL SA Certificare Motorina 
19 APROBAZ Tg.-Jiu certificare Piese auto 
20 CESIVO Craiova Certificare Materiale electrice 
21 SC APRODES SRL Tg.-jiu Livrari 

anterioare 
Curele trapez.,piese auto 

22 SC 	H1DROSISTEMS 	SRL 
T.-Jiu 

Livrare 
anterioara 

Semeringuri, furtune presiune 



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

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

Reactia concurentei poate fi activă  sau pasivă  . 
Concurenia pasivă  - constă  in faptul că  producatorul sau distribuitorul nu 

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

Concurenta activă- este foarte importantă  , aceasta poate consta in scăderea 
pretului, dar nu şi imbunătătirea calităţii produselor sau diversificarea lor.  . 
Intrucat prin introducerea unei linii de productie performante , de ultimă  generatie ce 
permite realizarea de blocuri ceramice de format mare , se realizează  produse 
similare cu cele ale liderului european VVIENERBERGER , 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, proprietatea firmei 
asupra spatiului şi mijloacelor de productie, materie prima aflata in zonă. 

Puncte slabe : lipsa capitalului propriu necesar finantării in totalitate a 
investitiilor propuse. 

incă  de la inceputul activităţii, departamentul de marketing a demarat procesul 
de constituire a unei baze de date care să  cuprindă  urmatoarele : 

pozitia relativă  pe piată  pentru principalele produse; 
orientări privind oferta de materiale de constructii; 
performante privind calitatea, costurile, tehnologia; 

— posibile relatii de partereniat cu acestea ; 
— tendintele pietei privind : produsele, pretul, tehnologia etc. 
Fată  de aceste aspecte ,strategia de marketing a vizat trei componente primordiale: 
— oferirea de garantii şi servicii post vanzare pentru noile sortimente de produse 

ceramice; 
— realizarea de produse similare cu cele de pe piala europeana ; 
— acoperirea intr-o proportie mai mare a cererii pe piata ce o deservim 

DISTRIBUTIE-PINZARE,RECLAilli 

Principalii clienţi in anul 2019 au fost: 

Nr. 
crt. 

iii Denumrea clentulu 
Volum vanzări 
in anul 2019 

- LEI - 

Pondere (%) 
din cifra de 
afaceri in 
anul 2019 

0 1 2 3 
1 GENESIS & MARKETING SRL 1.170.219 2,90 
2 ARABESQUE 6.061.587 14,80 
3 SOCOS CONSTRUCT 1.257.729 3,10 
4 DAMILA SRL 1.769.111 4,30 



5 STALKER MEDIA SRL 1.564.190 3,80 
6 PROFELIS C&V 1.890.192 4,63 
7 TRIVOLI IMPEX TG JIU 2.561.587 6,30 
8 MIRTON INVESTMENT 2.051.059 5,02 
9 YDAIL CONSTRUCT SRL 928.631 2,25 
10 SDEE TRANSILVANIA NORD 936.292 2,30 
11 DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA 1.527.208 3,70 
12 KTK STEEL DISTRIBUTION SRL 1.280.088 3,99 

Structura de distributie existentă  in prezent se prezintă  astfel: 
— şantiere de constructii - 47 %; 
— agenti economici (comert cu materiale de constructii) - 51 %; 
— persoane fizice - 2 %. 
Avand 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 directă  cu beneficiarii ne permite mentinerea unui contact 
permanent cu piata şi cerintele acesteia, mentinerea unui standard ridicat de calitate şi 
chiar concilierea pe cale amiabilă  a unor eventuale divergente . 
Sistemul de vânzare practicat are in vedere flexibilitatea fată  de client, astfel că  se 
practică  vânzarea cash , Cu instrumente bancare de plata la termene prestabilite , in 
compensare 

Promovarea.  
Strategia de marketing aleasă  de firma' este o strategie ofensivă  de creştere a cotei de 
piată, 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 / reclama are in vedere participarea la arguri 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, pret unitar, valoare ) 
Cota transport aprovizionare Energie electrica - Gaze naturale 

Salarii 
CAS 
Cheltuieli generale sectie 
Cost sectie 
Cheltuieli generale de intreprindere 
Pret de cost 
Beneficiu 
Pret productie 
Societatea aplică  politica de discount in functie de conditiile de plată  ale 

clientului, in functie de valoarea contractată  precum şi de fidelitatea clientilor. Acest 
discount este in functie de maija de profit luat in calcul la analiza de pret şi ea variază  de 
la 3% la 7% din pretul de cost. 



RESURSE FINANCIARE 

Resursele necesare pentru realizarea investitiilor, au 'in vedere resurse proprii si 
imprumuturi ( credit bancar,  , eventual obtinere fonduri structurale). 

PRESEDINTE C.A 
Zamfir Simona Joan 

DIRECTOR E ONOMIC 
Be. Udrescu Gabe1 Daniel 



Sc MACOFIL SA 
NOTA 1 

ACTIVE IMOBILIZATE 
31.12.2019 

DENUMIREA 
ELEMENTULUI DE 

IMOBILIZARE 

VALOAREA BRUTA AJUSTARI DE VALOARE 
Sold la 

inceputul 
exercitiului 
financiar 

Creşteri Cedări, 
transferuri 

şi 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 

CONSTRUCTII 10.971.729 10.971.729 5.790.205 319.563 6.109.768 

INSTALTEHN.ŞI 
MAŞINI UNELTE 

52.414.960 883.632 25.629 53.272.963 15.848.038 1.318.969 25.629 17.141.378 

ALTE INSTALATILUTILAJE 
ŞI MOBILIER 

47.410 47.410 37.937 4.832 42.769 

IMOBILIZ. N CURS 194.886 209.365 349.381 54.870 

TOTAL IMOBILIZARI 
CORPORALE 

71.558.042 1.092.997 375.010 72.276.029 21.676.180 1.643.364 25.629 23.293.915 

TOTAL IIVIOBILIZARI 71.587.775 1.092.997 375.010 72.305.762 21.705.913 1.643.364 25.629 23.323.648 

ADMINISTRATOR, 
Z4MFIR SIMS A IOANA 

DI 	CTOR ECONOMIC, 
EC. UP 	U GABRIEL DANIEL 



DIRECTOR ECONOMIC, 

Ec. U CU GABRIEL DANIEL 

S.C. MACOFIL S.A. TG.AU 

NOTA 2 

PRO VIZIOANE 
31.12.2019 

Denumirea provizionului Sold la 
inceputul 

exercitiului 
financiar 

Transferuri Sold la 
sfirsitul 

exercitiului 
financiar 

in cont din cont 

0 1 2 3 4=1+2-3 
1.Proviz.pt. creante 1.102.535 202.678 140.859 1.164.354 
2.Proviz.pt.deprecierea ob.de  
inventar 
TOTAL 1.102.535 202.678 140.859 1.164.354 

ADMINISTRATOR, 

(T 

ZAMFIR SIM A IOANA 



S.C. MACOFIL S.A.TG.AU 
NOTA 3 

REPARTIZAREA PROFITULUI 
La 31.12.2019 

DESTINATIA SUMA 
Profit net de repartizat 7.572.518 
- rezerva legala 434.119 
- acoperirea pierderii contabile 
- acoperire pierdere din anii anterior! 143.257 
- dividende 180.675 
- alte rezerve 979.157 
- alte repartizari 
Profit nerepartizat 5.835.310 

ADMINISTRA OR, 
ZAMFIR SIMONA PANA 

DIRECTOR ECONOMIC, 
EC. 	' SCU GABRIEL DANIEL 

  

   



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

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE 
31.12.2019  

lei 
DENUMIREA INDICATORULUI EXERCITIUL 

PRECEDENT 
EXERCITIUL 

CURENT 
0 1 2 

1. Cifra de afaceri netă  32.117.745 40.828.650 
2. Costul bunurilor vandute şi al serviciilor 
prestate(3+4+5) 18.772.727 23.863.076 

3. Cheltuielile activitătii de bază  16.379.070 18.068.178 
4. Cheltuielile activitătilor auxiliare 364.068 687.800 
5. Cheltuieli indirecte de productie 2.029.589 5.107.098 
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri 
nete(1-2) 13.345.018 16.965.574 
7. Cheltuieli de desfacere 690.630 577.011 
8. Cheltuieli generale de administratie 8.203.739 6.232.508 
9. Alte venituri din exploatare 72.240 213.029 
10. Rezultatul din exploatare(6-7-8+9) 4.522.889 10.369.084 

ADMINISTR4TOR, 
ZAMFIR SIM0ř1A IOANA  

	

DI 	CTOR ECONOMIC, 

	

EC. 	SCU GABRIEL DANIEL 



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

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR 
LA 31.12.2019  

Situatia creantelor 

-  lei- 

Creante Nr. 
rd. 

Sold la 
sfărşitul 

exercitiului 
fmanciar 
(col. 2+3) 

Termen de lichiditate 

sub 1 an peste 1 an 

0 1 2 3 
Creante legate de participatii(ct. 2671) 1 0 0 0 
imprumuturi acordate pe termen lung 
(ct. 2672+2673) 2 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 5.651.814 4.723.286 928.528 
Din care : - clienti 4.723.286 4.723.286 0 

- clienti incerti 928.528 0 928.528 
- efecte de primit 0 0 0 
- clienti, facturi de intocmit 0 0 0 
- provizioane pt.deprecierea creantelor 0 0 0 

Creante — personal şi asigurari sociale 
( ct. 425+4282+4316*+437*+4382) 6 55.623 55.623 0 

Din care: - avasuri acordate personalului(ct. 425) 0 0 0 
- alte creante in legătură  cu personalul(ct.4282) 10.450 10.450 0 

Impozit pe profit (ct.441*) 7 0 0 0 
Taxa pe valoarea adaugată(ct.4424) 8 0 0 0 
Alte creante cu statul şi institutii publice 
(ct. 4428*+444*+445+446*+447*+4482+4484+463) 9 166.243 166.243 0 

Decontări cu grupul şi alte creante 
(ct.451*+456*) 

10 0 0 0 

Decontari din operatii in participare 
(ct.4581) 

11 0 0 0 

Debitori diverşi(ct.461) 12 12.252 12.252 0 
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE — TOTAL 
(rd. 05 la 12) 

13 5.855.932 4.957.404 928.528 

III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS(ct. 471) 14 71.195 71.195 0 
TOTAL CREANTE(rd. 04+13+14) 15 5.971.762 5.028.599 943.163 



DI CTOR ECONOMIC, 
Ec. Udic Gabriel Daniel 

ADMINISTRATOR, 
ZAMFIR SIMONA IckANA 

Situatia datoriilor 	- lei- 
Datorii*) Nr. 

rd 

Sold la 31 
decembrie 

(Co1.2+3+4) 

Termen de exigibilitate a pasivului 
sub 1 an 1-5 ani peste 5 ani 

0 1 2 3 4 
imprumuturi din emisiuni de obligatiuni(ct. 161+1681) 16 0 0 0 0 
Credite bancare pe termen lung si mediu 
(ct. 1621+1623+1624+1625+1626+1627) - total, din 

17 16.464.695 0 0 16.464.695 

- interne - total, din care: 18 16.464.695 0 0 16.464.695 
- cu garantia statului 19 0 0 0 0 
- externe - total, din care: mu i dolari S.U.A 20 0 0 0 0 

Mii lei 21 0 0 0 0 
- Cu garantia statului: mu i dolari S.U.A 22 0 0 0 0 

Mii lei 23 0 0 0 0 
Credite bancare pe termen lung şi mediu neajunse 
la scadentă  (ct. 1622) - total, din care: 

24 0 0 0 

- interne - total, din care: 25 0 0 0 0 
- cu garantia statului 26 0 0 0 
- externe - total, din care: mu i dolari S.U.A 27 0 0 0 0 

mii lei 28 0 0 0 0 
- Cu garantia statului: 	mu i S.U.A 29 0 0 0 0 

mii lei 30 0 0 0 0 
Credite bancare pe termen scurt(ct. 519+512**+5129***) 31 2.873.435 0 2.873.435 0 

Dobanzi (ct. 1682+1686+1687+5186) - total, din care: 32 43.816 0 43.816 0 
-interne 33 43.816 0 43.816 0 
- externe 	mu i dolari S.U.A 34 0 0 0 0 

mii lei 35 0 0 0 0 
Alte Imprumuturi şi datorii financiare (ct. 166±167±168) 36 415.893 0 415.893 0 
TOTAL DATORII FINANCIARE $1 ASIMILATE 
(rd. 17+24+31+32+36) 

37 19.797.839 0 3.333.144 16.464.695 

Furnizori (ct. 401+403+404+405+408) 38 3.762.842 3.670.273 92.569 0 
Clienti - creditori (ct. 419) 39 1.493.477 1.493.477 0 0 
Datorii cu personalul şi asigurările sociale 
(ct.421+423+424+426+427+4281+431+437+438) 

40 688.165 688.165 0 0 

Din care :- datorii către personal ct.421+423+426 309.937 309.937 0 0 
- relined salarii terti ct.427 172.962 172.962 0 0 
- alte datorii cu personalul ct.4281 24.921 24.921 0 0 
- contrib.unit.fd.risc şi accident.ct.431.1 0 0 0 0 
- contrib.asig.soc.angajator ct.4311 0 0 0 0 
- contrib. asig. soc.salariati ct.4315 176.294 1176.294 0 0 
- contrib.asig.sănătate angajatori ct.4313 0 0 0 0 
- contrib.asig.sandtate salariati ct.4316.1 4.050 4.050 0 0 

- contrib.angajator asig. Pt. munca ct.436 18.448 18.448 0 0 
- contrib.unit. fd.şomaj ct.4371 0 0 0 0 
- contrib sal fd şomaj ct 4372 0 0 
- cont fd garantare plata creante salariale4373 0 0 0 0 

Impozit pe profit(ct. 441**) 41 282.767 282.767 0 0 
Taxa pe valoare adaugată  (ct. 4423) 42 349.653 349.653 0 0 
Alte datorii fata de stat şi institutii publice 
(ct. 4428**+444**+446**+447**+4481+4483+4485) 

43 314.674 167.811 146.863 0 

Din care : -T.V.A. neexigibil ct.4428 7.191 7.191 0 0 
- Impozit salarii ct.444 2.379 2.379 0 0 

- Alte impozite şi taxe ct. 446 139.521 139.521 0 0 
- Fonduri speciale ct.447 19.000 19.000 0 0 
- Alte dat.buget(majorări,penalit. (ct.4481) 146.863 0 146.863 0 

Decontari cu grupul si alte datorii 
(ct. 451**+455+456**+457+4582+509) 

44 0 0 0 --0 

Creditori diversi (ct. 462) 45 150.000 50.000 100.000 0 
ALTE DATORII - TOTAL (rd.38 la 45) 46 7.041.578 6.702.146 339.432 0 
Venituri inregistrate In avans(ct. 472) 47 270.942 0 270.942 0 
TOTAL DATORII (rd. 37+46+47) 48 27.110.359 6.702.146 3.943.518 16.464.695 



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

PRINCIPII SI POLITICI CONTABILE. 

BAZA iNTOCMIRII SITUATIILOR FINANCIARE. 
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 PREGĂTIRII  
Situatiile financiare ale anului 2019 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. 
Căştigurile sau pierderile rezultate din aceste conversii sunt incluse in contul de profit şi 
pierdere ca venituri sau cheltuieli financiare. 

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

economice, iar costul activului poate fi 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 corporale sunt prezentate in bilant, la costul lor, mai putin amortizarea 
cumulată  aferentă  . 

Valoarea amortizabilă  a unei imobilizări corporale 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 intretinerea 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 la sfdritul anului 2018, printr-o firmă  autorizată, membră  ANE VAR. 
Reevaluarea clădirilor, a fost aprobată  prin HOTARAREA Consiliul de Administratie 



ACTIVELE CIRCULANTE  
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 vânzare fait tva şi 
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 creantelor şi datoriilor. Acestea se 

inregistrează  in contabilitate la valoarea lor nominal& 
Creantele incerte se inregistrează  distinct in contabilitate. 

CONTABILITATEA TREZORERIEI 
Contabilitatea trezoreriei asigură  evidenta existentei şi mişcării disponibilitatilor 

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 urmare 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, jar 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 flnanciar, se 
inregistrează  lunar la venituri sau cheltuieli din diferente da curs valutar, după  caz. 

REZERVE  
Contabilitatea rezervelor se tine pe categorii : rezerve legale, rezerve din 

reevaluări şi alte rezerve. 
Rezervele legale au fost constituite de-a lungul anilor din profitul unitătii , in 

cotele de 5 % şi limitele prevăzute de lege. 
Rezervele din reevaluări, parvin din surplusul de valoare, calculat in urma 

reevaluărilor imobilizărilor corporale. 
Alte rezerve, s-au constituit din repartizările din profitul net pentru fondul de 

dezvoltare. 

OBLIGATIILE  
Obhgaţiile comerciale sunt inregistrate la valoarea istorică, fără  a calcula dobâ'nzi 

şi penalităti pentru neachitare in termen. 
Macofil SA nu a avut obligaţii fiscale neachitate la sfarsitul anului 2019. 



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 către 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 exercitiului financiar curent se efectuează  pe seama 

contului de profit şi pierdere. 
Corectarea erorilor semnificative aferente exercitinor 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 şi de cheltuieli se inchid , prin rezultatul 
exercitiului. 

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

RAPORTĂRI FINANCIARE IN CADRUL ECONOMIILOR 
HIPERINFLATIONISTE  

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

PENSII  
În cadrul activitătii curente pe care o desfăşoară, societatea efectuează  plăti către 

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

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

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

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

dobănzii pe cheltuieli. 

ADMINISTRATOR, 	 DIRECTOR ECONOMIC, 
Zamfir Simo 	oana 
	 Ec. 	scu Gabriel Daniel 



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

NOTA 7. 

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE 

CAPITAL SOCIAL 

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

În exercitiul financiar 2019 nu a avut loc majorare de capital. 

AN 2019 

9.033.747,50 lei 
2,501ei 

3.613.499 

ADMINISTRATOR, DIRECTOR ECONOMIC, 

    

ZAMFIR SIMONA IOANA 	 EC. UD1ţĘSCU GABRIEL DANIEL 



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

NOTA 8 

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

Valoarea indemnizatiilor achitate mernbrilor Consiliului de Administratie pentru anul 
2018 a fost in sumă  de 263.935 lei, jar suma brută  acordată  conducerii executive a fost 
de 536.278 lei. 

Societatea nu are obligatii catre foştii administratori sau directori, la data de 
31.12.2019 si nu şi-a asumat nici o obligatie in numele acestora . 

Salariati  
Nr. mediu de salariati pe categorii : 
- muncitori direct pro ductivi 115 
- muncitori indirect productivi 91 

- 	TESA +maiştri ) ( 39 ) 

TOTAL 206 

- salarii plătite sau de plătit aferente exercitiului 2019 - 	8.636.187 lei 

- cheltuieli cu asigurarile si protectia socială  2019 - 	130.208 lei 

ADMINISTRA OR, 
ZAMFIR SIMO IOANA 

DIRECTOR ECONOMIC, 
EC. UĐ ESCU GABRIEL DANIEL 



NOTA 9: Principalii indicatori economico-financiari . 

INDICATOR MOD DE CALCUL 31 decembrie 2019 
I. INDICATOR! DE LICHIDITATE 

Indicatorul lichiditatii curente Active curente/Datorii curente 
(19569262/9161603 ) 2,14 

Indicatorul lichiditatii imediate Active curente-Stocuri/Datorii curente 
(11993582/9161603) 1,31 

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

propriu(16464695/41641622)X100 39,54 

Indicatorul privind acoperirea dobgnzilor Profit inaintea platii dob. si  imp. pe  
profit/Chelt. cu dob(10369084/975261) 10,63 

3. INDICATOR! DE ACTIVITATE 

Viteza de rotatie a stocurilor 
Cifia de afaceri/Stocul 
mediu(40828650/6855423) 

5,96 

Numarul de zile de stocare Stoc mediu/Cifra de 
afaceri*365(6855423/40828650)*365 61,29 

Viteza de rotatie a debitelor — clienti Sold mediu clienti/Cifra de 
afaceri*365(4983783/40828650)*365 44,55 

Viteza de rotatie a creditelor-furnizor Sold mediu furnizori/Cifra de afaceri* 365 
(3330353/40828650)*365 29,77 

Viteza de rotatie a activelor imobilizate Cifra de afaceri/Active 
imobilizate(40828650/49149389) 0,83 

Viteza de rotatie a activelor totale 
Cifra de afaceri/Total 
active(40828650/68789846) 0,59 

4. INDICATOR!! DE PROFITABILITATE 

Rentabilitatea capitalului angajat 
Profit inaintea platii dob. si. imp. pe  
profit/Capitalul angajat (10369084/ 
30898659) 

0,34 

Marja bruta din vanzgri 
Profitul brut din vanzari/Cifra de 
afaceri* 100 
(8682382/40828650 )*100 

21,30 

5. INDICATOR! PRIVIND REZULTATUL 
PE ACTIUNE 

Se determina conform cu prevederile 
IAS 33 

Rezultatul pe actiune 
Profitul net atribuibil actiunilor 
comune/Nr. actiuni comune 
(7572518/3613499) 

2,10 

Raportul dintre pretul de piata al actiunii si 
rezultatul pe actiune 

Pret piata actiune/rezultat pe actiune 
(3,5/2,10) 

1,67 

ADMINISTRATOR, 	 DIRECTOR ECONOMIC, 
ZAMFIR SIM NA IOANA 

	
EC. UDI7 GABRIEL DANIEL 



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

NOTA 10  

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

Tg.Jiu, str. Barseşti, 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 comercializarea de 
materiale de constructii, urmarindu-se in special retehnologizarea sectiilor de productie 
existente cu tehnologii mai performante care să  asigure obtinerea de produse 
competitive pe piata. 

Există  o instalatie de fabricat pavele pentru pavaje de diferite forme si culori, 
precum şi o instalatie de tuburi de canalizare cu dimensiuni intre ei 200 	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 stalk 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 productlei, in anul 2019, au detinut-o produsele ceramice 

respectiv 68,00% urmate de produsele prefabricate din beton 27,20% şi de produsele de 
balastieră  cu 4,80%. 

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

An2aiamente acordate  

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

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

ANGAJAMENTE :  
Ipotecă  rang II pentru imobilele inscrise in CF a ANCPI Gori sub nr. 36278/Tg 
Jiu( Nr CF vechi: 21920 ) si avand nr. cadastral /top 36278 si pentru imobilele  
inscrise in CF a ANCPI Gorj 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 Gori 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. 

ANGAJA1VIENTE:  
Ipotecă  rang I pentru imobilele inscrise in CF a ANCPI Gori sub nr. 36278/Tg 
Jiu( Nr CF vechi: 21920) si avand nr. cadastral /top 36278 si pentru imobilele  
inscrise in CF a ANCPI Gorj sub nr. 36308/Tg Jiu( Nr CF vechi: 21914 ) si  
avand nr. cadastral 3693/1,  
Ipotecă  rang I 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 I pentru imobilele inscrise in CF a ANCPI Gorj sub nr. 39010/Tg 
Jiu( Nr CF vechi: 21919 ) si avand nr. cadastral /top 3693/6.  

Angaiamente primite 

Societatea a avut la sfăritul anului 2019, avansuri incasate in sumă  de 254.696 lei. 

ADMINISTRATOR, 	 DIRECTOR ECONOMIC, 
ZAMFIR SIMONA IOANA 	EC. UDSCU GABRIEL DANIEL 



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

SITUATIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU 
la data de 31.12.2019 

Denumirea 
elementului 

Sold la 
inceptul 
exercitiul 

ui 
financiar 

Creşteri Reduceri Sold la 
sfărşitul 
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 
Prime de capital 11.904.362 11.904.362 
Rezerve din 
reevaluare 9.734.333 9.734.333 

Rezerve legale 831.180 434.119 
1.265.299 

Rezerve statutare 
sau contractuale 
Rezerve 
reprezentănd 
surplusul 
realizat 
din rezerve din 
reevaluare 

12.686 12.686 

Alte rezerve 2.696.051 979.157 3.675.208 
Actiuni proprii 
Căştiguri legate 
de 
instrumentele de 
capitaluri 
proprii 
Pierderi legate 
de 
Instrumentele de 
capitaluri 
proprii 
Rezultatul 
reportat 
reprezentăn 
d 
Profitul 
nerepartiza 
t 
sau 
piederea 
neacoperită  

Sold 
C 

Sold 
D 

2.611.454 2.468.197 4.936.394 143.257 

Rezultatul 
reportat 
provenit 

Sold 
C 



din 
adoptarea 
pentru 
prima 
dată  a IAS, 
mai putin 
IAS 29 *32)  

Sold 
D 

Rezultatul 
reportat 
provenit 
din 
corectarea 
erorirlor 
contabile 

Sold 
C 

Sold 
D 

Rezultatul 
Reportat 
provenit din 
trecerea la 
aplicarea 
Reglementărilor 1 
contabile 
conforme cu 
Directiva a 
patra a 
Comunitătilor 
Economice 
Europene 

Sold  

Sold 
C 

D  

Profitul sau 
pierderea 
exercitiului 
financiar 

Sold 
C 

2.746.262 44.936.781 40.110.524 7.572.519 

Sold 
D 

Repartizarea 
profitului 

278.065 1.413.276 278.065 1.413.276 

Total 
capitaluri 
proprii 

34.069.103 42.468.584 34.896.065 41.641.622 

Numele şi prenumele : ZAMFIR SIMONA IOANA 
Calitatea : ADMIN STRATOR 
Semnătura 

Numele şi prenuMele UDRESCU GABRIEL 
Calitatea :  DIRE TOR ECONOMIC  
Semnătura 

Stampila unităt4 

Nr. de inregistrare in organismul profesional 

2 



Adresa: Str. Birsesti, Nr. 217 
Targu Jiu,cod 210001, jud. Gorj - Romania 
www.macofilsa.ro  
E-mail: macofikagmail.com   
Capital social: : 9.033.747,50 lei 

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

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

gq7 
Societatea Comerciala Materiale de Constructii si Filtre 

Nr. O.R.C.-J 18/80/1991; Cod fiscal: RO 2157789 

acord 
MIMI 

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 
privind inchiderea exercililuijinanciar 2019 

S.C. MACOFIL S.A. are ca object de activitate principal, „fabricarea şi comercializarea 
căreimizilor,tiglelor 0 a altor produse pentru constructii, din argilă  arsă  0 beton armat" ( elemente de zidărie 
şi tis,rlei, prefabricate din beton armat, tuburi de canalizare de diftrite dimensiuni, pavele pentru pavaje, steilpi 
elecirici, produse de balastieră, etc). Ponderea in volumul productiei, in anul 2019, au detinut-o produsele 
ceramice respectiv 68,00%, urmate de produsele prefabricate din beton cu 27,20% şi de produsele de 
balastieră  cu 4,80%. 

Cifra de afaceri realizată  in anul 2019, a fost de 40.828.650 lei, in crestere cu 27,12% fată  de 
anul precedent. 

Situatia contului de profit şipierdere se prezintă  astfel: 

- Venituri din activitatea de exploatare 
	

44.719.989 lei 

- Cheltuieli din activitatea de exploatare 
	

34.350.905 lei 

- Profit din exploatare 
	

10.369.084 lei 

- Venituri financiare 	 109.351 lei 

- Cheltuieli financiare 
	

1.796.053 lei 

- Rezultat financiar ( pierdere ) 	 -1.686.702 lei 

- Rezultat brut ( profit) 
	

8.682.382 lei 

- Rezultat net ( profit) 
	

7.572.518 lei 

Elementele patrimoniale au avut următoarea evolutie ( conform bilantului ): 
-Activele imobilizate au cunoscut o scădere de aproximativ 1,50% de la 49.896.497 lei la 

49.149.389 lei. 
- 	Activele circulante au crescut de la 13.217.488 lei la 19.569.262 lei, cu aproximativ 48,06%. 

bănefti s-au situat la valoarea de 6.767.706 lei. 
- 	Datoriile cc trebuie plătite intr-o perioadă  de Oa la un an, au scazut de la 9.352.034 lei la 

9.161.603 lei cu 2,04%, jar datoriile cc trebuie achitate intr-o perioadă  mai mare de un an au 



scăzut de la 19.204.771 lei la 17.696.262 lei cu 7,98% , datorită  achitării ratelor la creditele de 
investitii 

In anul 2019, capitalul social a ramas la valoarea de 9.033.757,50 lei, impartit in 3.613.503 actiuni 
cu valoare de 2,50 lei/ actiune. 

Societatea a inregistrat plati restante in sumă  de 1.987.192 lei, din care obligatii la bugetul de stat 
şi la bugetul asigurărilor sociale suma de 193.619 lei . 

Capitalul propriu a cunoscut o creştere de la 34.069.103 lei, la 41.641.622 lei. 
Retehnologizarea productiei de elemente de zidărie, a fost inceputa la sfarşitul 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 fmalizat lucrările şi a ineeput produetia de produse pe această  linie, jar 
anii 2011-2019, a functionat in conditii normale, ajungindu-se Oa la capacitatea maxima 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 atat pentru uz intern cit şi pentru 
alti beneficiari, iar in 2016 s-a cumparat si s-a pus in functiune si o instalatie de produs borduri. 

In anul 2019 , au fost achizitionate mai multe masini si utilaje, necesare pentru buna desfasurare 
a procesului de productie, precum si un program informatic de contabilitate, care va ajuta societatea sa 
urmareasca mai amanuntit , realizarea, vanzarea si incasarea productiei, din punct de vedere financiar 
contabil. 

Se propune spre aprobare, Adunării Generale a Actionarilor, ca profflul inregistrat la slarşitul 
anului 2019, in valoare de 7.572.518 lei, sa fie repartizat astfel: 

- suma de 143.257 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti; 
- suma de 434.119 lei pentru constituirea rezervei legale; 
- suma de 979.157 lei pentru constituirea de rezerva aferenta profitului reinvestit; 
- suma de 180.675 lei pentru acordarea de dividente actionarilor; 
- suma de 5.835.310 lei ramane profit ( rezultat ) nerepartiuzat 
In notele explicative anexate situatiilor financiare ale anului 2019, se regăsesc şi restul detaliilor 

cu privire la activitatea societătii. 

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 

ZAMFIR SO  NA IOANA 



DECLARA11E 

Îi: conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, s-au 
1ntocmit situatiile fmanciare anuale la 31.12.2019 pentru: 

-Persoana juridica, :. S.C. MACOF1L SA. TG-JIU  
-fudetul 18-GORJ 
-Adresa, : localitatea 	str.Barsesti, nr.2T7, te1.0253212690, 0253215852 
-Numar de laregistrare la Oficiul Registrului Comertului Gorj: J 18/80/1991. 
-Forma de proprietate : 34 -Societati comerciale pe actiuni. 
-Activitatea preponclerentd. (cod si denumire clasa CAEN):2332-Fabricarea 
carămizilor, tiglelor si a alter produ,se pentru constructii,din„argilkara 
-CxLumc de Mregistrare fiscard : RO 2157789. 

Subsenmata ZAMF1R SIMONA IOANA, confoLm art.10, alin.(1) din Legea 
Contabilitatii .nr.. 82/1991, avand calitatea de PRE$EDINTE AL CONSILI1JLUI DE 
ADMINISTRATIE, imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor fmanciare 
anuale la 31.12.2019 si confirm ca : 

a) Politicile contabile utilizate Ia intocmirea situatiilor financiare anuale 
sunt în conformitate cu reglementarile contabile aplicabile. 
b) Situatiile fmanciare anuale ofera o imagine fidelh.' a pozitiei fmanciare, 

performantei fmanciare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea 
desfasurata. 
c) Persoana juridich" îşi desrasoara aotivitatealtizOnditil de continuitate. 

SEMNATURA 
PRE$ED1NTE AL CONSILIULU1 DE ADMINBTRATIE 

ZAMFIR SÍMI3NÄ IOANA 

1 

• 



S.C. MACOFIL S.A. TG.JIU 
Str. Barseşti, Nr.217 
Cod fiscal : RO 2157789 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020 

- LEI- 

Nr. 
rd. 

Realizat 
2019 

Prevederi 
an 

2020 

Procent 

(col. 3/co1.2) 

1 2 3 4 

01 44.829.340 47.277.480 105 
02 44.719.989 47.027.480 105 

03 37.622.523 43.027.480 114 
04 7.097.466 4.000.000 56 
05 

06 
07 

08 
09 
10 
11 
12 109.351 250.000 229 
13 

14 36.146.958 42.000.000 117 

15 34.350.905 40.000.000 116 
16 16.573.552 19.500.000 118 
17 8.956.077 9.500.000 106 
18 8.692.443 8.950.000 103 
19 
20 
21 dal 

22 200.427 250.000 128 
23 63.207 150.000 237 

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 fmanciare 
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) Cheltuieli 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., 



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

-ajutoare acordate conf contract 
colectiv de munca 

c) Cheltuieli de exploatare privind 
amortizarea Si provizioanele 

25 

26 

27 

63.207 

1.643.363 

150.000 

1.750.000 

237 

107 

d) Cheltuieli de protocol 28 24.015 25.000 104 

e) Cheltuieli reclama si publicitate 29 683 15.000 105 
1) Cheltuieli cu sponzorizarea 30 71.695 70.000 220 
g) Tichete de masa 31 
h) Cheltuieli transport 32 3.705.067 3.650.000 99 
i) Alte cheltuieli,din care: 33 3.376.453 3.490.000 103 
- 	taxa pentru activitatea de 

exploatare a resurselor minerale 34 588.136 700.000 119 
- redeventa din cesionarea 

bunurilor publice 35 
2. CHELTUIELI FINANCIARE 
din care: 36 1.796.053 2.000.000 111 

- dobinzi 37 975.261 1.150.000 118 
- comisioane si dif. curs valutar nefavor. 38 820.792 850.000 104 
- sconturi 39 
3. Cheltuieli exceptionale 40 

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

41 +8.682.382 +5.277.480 61 

IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE 
STABILITE POTRIVIT LEGH 

din care: 
- fond de rezerva *** 

V. ACOPERIREA PIERDERILOR 
DIN ANII PRECEDENTI 

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 % pentru participarea 

salariatilor la profit 

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

42 

43 

44 

45 1.109.864 686.000 62 

46 7.572.518 4.591.480 101 

47 434.119 229.574 61 

48 143.257 

49 979.157 
50 4.361.906 

51 

52 6.015.985 



VIII. SURSE DE FINANTARE 
A INVESTITIILOR, 

din care: 
53 1.092.997 5.800.000 531 

1 .Surse proprii 54 1.016.021 5.300.000 522 
2.Alocatii de la buget 55 
3. Credite bancare 56 

- interne 57 - 
- externe 58 

4. Alte surse majorare capital 59 
5. Fonduri structurale 60 76.976 500.000 650 
IX. CHELTUIELI PENTRU 
INVESTITII,din care: 61 3.245.700 6.500.000 200 

1. Investitii, inclusiv investitii in 
curs la finele anului 62 1.245.637 4.500.000 361 

2. Rambursari rate aferente 
creditelor pentru investitii : 63 2.000.063 2.000.000 100 

- interne 64 2.000.063 2.000.000 100 
- externe 65 

X. REZERVE , din care: 66 
I. Rezerve legale 67 434.119 229.574 53 
II. Rezerve statutare 68 
III. Alte rezerve**** 69 979.157 

DIRECTOR GENERAL, 	 DIRECTOR ECONOMIC, 
Zamfir SimoiŮ  Ioana 	 Ec. 	iel Daniel Udrescu 



Adresa: Str. Barsesti, Nr. 217 
Targu Jiu,cod 210001, jud. Gorj - Romania 
•www.rnacofil.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 

	 n MaCO  
FMS NM Societatea Comerciala Materiale de Constructii si Filtre 

Nr, O.R.C.-J 18/80/1991; Cod fiscal: R 2157789 

NOTĂ  DE FUNDAMENTARE B.V.C. PENTRU ANUL 2020 

La intocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020, s-a prevăzut o creSere a 
veniturilor din productia realizată  de la 37.622.522 lei la 43.027.480 lei. 

In structură  produclia se prezintă  astfel: 
1.-Stalpi LEA= cmterere de la 2.763 mc la 2.800 mc, procent 101,30%. 
2.-Stucturi = creftere de la 5.151,43 mc la 5.500 mc, procent 106,80%. 
3.-Tuburi PREMO = de la 0 mc la 42,90 mc. 
4.-Prefabricate din beton simplu, ce includ: 

- 	Pavele, dale, borduri, creltere de la 1.433,21 mc la 1.500 mc, procent 104,70%. 
- 	Tuburi de canal, creltere de la 938,10 mc la 950 mc, procent 101,30%. 

5.-Produse de balastieră, cre$tere de la 77.219,42 tone la 80.000 tone, procent 103,60%. 
6.-Blocuri şi cărămizi ceramice, scadere de la 72.532,26 ma buc. in echivalenjă, la 75.000 ma buc. in 
echivaleniă, procent 103,40%. 

Bugetul activitătii generale cuprinde: 
- Venituri totale 	= 47.277.480 lei 

din care: 
- Venituri din exploatare = 47.027.480 lei 
- Venituri financiare 	= 250.000 lei 
- Venituri exceptionale 

= 42.000.000 lei - Cheltuieli totale 
din care: 

- Cheltuieli de expoatare 
- Cheltuieli financiare  

= 40.000.000 lei 
= 2.000.000 lei 

- Rezultat brut 	= 5.277.480 lei 
- Impozit pe profit 	= 686.000 lei 
- Profit net 	= 4.591.480 lei 

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

• 4.361.906 lei 
• 229.574 lei 

Pentru anul 2020, s-au prevăzut a se realiza investilii in sumă  de 5.800.000 lei, conform 
Programului de investiiii 

DIRECTOR G ERAL 
Ing. Zamfir S' na Ioana 

DIRECTOR ECONOMIC 
Ec. Udrescu Gabriel Daniel 
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Cont:R066CECECJ0630RON0919638 Bence.: CEC BANK 

PLAN INVESTITII 
-2020- 

Nr. 
Crt. 

Denumire investitie Valoarea 
Investitiei(lei) 

1.  Marirea capacitatii de productie - Sectia 
Ceramica II 1.500.000 

2.  Modernizarea constructiei -Hala ceramica 350.000 

3.  Modernizare cale rulare poduri rulante-Sectia 
Prefabricate 

700.000 

4.  Modernizare constructie-Hala preabricate 500.000 

5.  Achizitie excavator pe senile xl 22 to. 700.000 

6.  Achizitie instalatie automata tuburi 750.000 

7.  Modernizare taiere si asezare produs ud in 
Coloana - Sectia Ceramica 1 

1.000.000 

8.  Amenajarea depozitului de argila 300.000 

Director General 
Simona Ioana Zamfir 

1 



PROGRAM PRODUCTIE 2020 

Nr. 

Crt. 

GRUPA DE PRODUSE U.M. Realizat 
2019 

Program 
2020 Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV 

TOTAL PREFABRICATE Mc. 

Lei/Mc 

7914,18 

1116,82 

8342,90 

1200,00 

2200 2.000 2.000 1700 

Lei 8838714,67 10011480,00 2640000 2640000 2640000 2040000 

a) Stalpi LEA Mc. 2763,00 2800,00 700,00 700 700 700 

Lei/Mc. 991,60 1173,20 1173,20 
1. Lei 2739796,00 3284980,00 821240,00 821240 821240 821240 

b) Structuri Mc. 5151,43 5500 1500 1500 1500 1000 

Lei/Mc 1182,18 1200 

Lei 6098919,00 6600000 1800000 1800000 1800000 1200000 

c) Tuburi premo fi 500 Mc. 42,90 - 21,45 21,45 - 

Lei/Mc. - 2928,70 

Lei 126900,00 - 63249,62 63249,62 - 

PREFABRICTE DIN BETON Mc. 2371,31 2450,00 600 580,00 750,00 520,00 

SIMPLU Lei/Mc. 703,10 716,73 

Lei 1667277,00 1756000,00 430038 415703,40 537547,50 372699,60 

a) Beton si mortar Mc. 
Lei/Mc. - - - - - - 

Lei 

• b) Pavele si borduri Mc. 1433,21 1500 400 300 500 300 

Lei/Mc. 536,65 550 

Lei 769136,00 825000 220000 165000 275000 165000 

c) Tuburi de canal Mc. 938,10 950 200 280 250 220 

Lei/Mc. 957,40 980 
Lei 898141,00 931000 196000 2743400 245000 215600 



Nr. 
Crt. 

Grupa de produse U.M. Realizat 
2019 

Program 
2020 Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV 

3.  Balastiera Rachiti Lei 

Lei/To 
Lei 

77219,42 

23,00 
1744361,00 

80000,00 

24,00 
1920000,00 

10000 

240000 

30000 

720000 

30000 

720000 

10000 

240000 

4.  

El
em

en
te

  d
e  

zi
d

a r
ie

  d
in

  
ar

gi
la

  a
rs

a  

Linia I 

Mii Buc 
Echiv. 4603,133 6000 - 2000 2.000 2000 

Lei/1000 

Bc.echiv 
956,900 980 - 980 - - 

Lei 4404745 5880000 - 1960000 1960000 1960000 

Linia II 

MiiBuc. 

echivalent 

67929,13 69000 15000 20000 20000 14000 

Lei/1000 
Buc.echiv. 

308,22 340 

Lei 20937425 23460000 5100000 6800000 6800000 4760000 	1 

Lei 37622522,67 43027480 8410038 12535703,40 12657547,50 9372699,60 

Direc or General, Director Economic, Departament Prod ctie, 

Zamfir Simona loana Ec.Lkescu Daniel ing. Lupules u La inia 



19.948.254 
L  II FLUX NUMERAR DIN ACTIV. INVESTITII 

11—  Incasări credite investitii 

13.213.036 
4.222.552 

Plăti furnizori  
Plăti salarii(inclusiv datorii legate de salarii) 

7 Plăti dobanzi credite curente 
r-  8 Plăti credite curente  

9 
10 

Diverse plăti(buget stat,buget local,taxe locale,etc 
Comisioane credite curente 

11.713.166 
6.959.496 

247.399-..  
2.873.435 1 

8.146.88-7] 
81.442 1 
	30.021.825 1 
	7.137.746 6.862.139 

223.850 1 	3.623.999 FLUX DE NUMERAR TOTAL 

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

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 
la data de 31.12.2019 

Nr. 
METODA DIRECTA 

Crt.  
I. 	FLUX NUMERAR ACTIV. EXPLOATARE 

1 I Incasări din vanzare produse, prestari servicii 
2 Incasări credite curente 
3 Diverse incasări 
4 Incasări dobanzi 
TOTAL incasări activ.exploatare 

34.1 75.468 
5.180.000 

582.065 
95.473  

3 7.159.571  

	 Exercitiu financiar 	 
Precedent 2018 	Curent 2019  

28.209.2 70 
5.180.000 

666.959 
27.206 

34.083.435 

12 Incasări vânzări mijloace imobilizări corporate 
13 Plăti furnizori achizitionare imobilizări corporale 
14 Restituiri credite investitii 
15 Plăti dobanzi credite investitii 

16 	Comisioane credite investitii 

50.000 
492.909- 

2.000.063 
708.212 
170.412 

279.351 3.816.150 

55.501 — 	 192.151"  

NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI 
NUMERAR LA SFIRITUL PERIOADEI 

235.263 
1.951.570 

TOTAL plăti activ. exploatare 	 
INCASARI - PLATI  

7.392.743 	 
206.132 

27.221.296- 

57.682 
25.228.718 

988.548 
256.094 

III. FLUX NUMERAR DIN ACTIV. DE FINANTARE _ _ 
17 	 Incasări din majorare capital subscriere actiuni 
18 	Plati rate leasing financiar 

2.919.8561 	3.143.706 
3.143.706 1 	6.767.705-1  

DIRE \To\'  GENERAL, 
ZAMFIR 	NA IOANA 

DI' CTOR ECONOMIC, 
Ec. UDRE''' 

* 
GABRIEL DANIEL 
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Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entităţile de interes public si de entităţile prevazute la pct.9 alin.(4) 
din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror 
exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic 
F10 - BILANT   
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE 
F30 - DATE INFORMATIVE 
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Suma de control 9.033.748



BILANT
F10 - pag. 1

                



F10 - pag. 2

1)



F10 - pag. 3



F10 - pag. 4



CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

- lei -

F20 - pag. 1

 



F20 - pag. 2



F20 - pag. 3



DATE INFORMATIVE

- lei -

F30 - pag. 1

 



F30 - pag. 2

 

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 



F30 - pag. 3

(din ct. 431+ din ct. 

436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 

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

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



F30 - pag. 4

 ****)

          - conturi curente în  
ente



F30 - pag.5

 



F30 - pag.6

 Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii 

economici ****)



F30 -  pag 7



F30 - pag.8



F30 - pag.9

 



SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1



SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE 

F40 - pag. 2



SITUATIA  AJUSTARILOR  PENTRU  DEPRECIERE 
F40 - pag. 3



  



Sc EXPERT ACNT SRL 
Membru al organismelor profesionale de profil si autorizat pentru prestarea de servicii in 

domeniul auditului financiar si expertizei contabile.  
C.I.F. RO 18785720 NR. ROC J/18/424/2006 

Tg-Jiu str. Aleea Sf. Dumitru, nr.37, Gorj tel. 0353808944, 0757577557; fax 0353415044  

Raportul auditorului independent 

Către Actionarii/Asociatii, S.C. MACOFIL S.A 

Opinie  

Am auditat situatiile financiare individuale anexate ale societătii S.C. MACOFIL S.A 
("Societatea"), cu sediul social in Mun. Tg-Jiu, Str. Barsesti, Nr.217, Jud. Gorj, 
identificata prin codul unic de inregistrare fiscală  RO 2157789, care cuprind bilantul la 
data de 31 decembrie 2019, contul de profit şi pierdere, situatia modificarilor capitalului 
propriu si situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta 
data, precum Si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative. 

2 Situatiile financiare individuale la 31 decembrie 2019 se identifica astfel: 

• Activ net/Total capitaluri proprii: 	41.641.622 lei 
• Profitul net al exercitiului financiar: 	7.572.518 lei 

3 In opinia noastra, situatiile financiare individuale anexate ofera o imagine fidela a 
pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2019 precum si a performantei 
financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta 
data, in conformitate cu Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului 
finantelor publice nr. 1802/2014 modificarile ulterioare si cu politicile contabile 
descrise la notele explicative la situatiile financiare. 

Raport audit 	 S.C. MACOFIL S.A 	2019 



Sc EXPERT ACNT SRL 
Membru al organisinelor proPsionale de profil si autorizat pentru prestarea de servicii in 

domeniul auditului financiar si expertizei contabile. 
C.I.F. RO 18785720 NR. ROC J/18/424/2006 

Tg-Jiu str. Aleea Sf. Dumitru, nr.37, God tel. 0353808944, 0757577557; fax 0353415044  

Baza pentru opinie  

4 Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit 
("ISA") si Legea nr.162/2019 („Legea"). Responsabilitatile noastre in baza acestor 
standarde sunt descrise detaliat in sectiunea "Responsabilitatile auditorului intr-un audit al 
situatiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform 
Codului Etic al Profesionistilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale 
de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante 
pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv Legea, si ne-am indeplinit 
responsabilitatile etice conform acestor cerinţe si conform Codului IESBA. Credem ca 
probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza 
pentru opinia noastra. 

Alte informatii — Raportul Administratorilor  

5 Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea altor informatii. Acele 
alte informatii cuprind Rapottul administratorilor, dar nu cuprind situatiile financiare si 
raportul auditorului cu privire la acestea şi nici declaraţia nefinanciară. 

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera si aceste alte informatii si cu 
exceptia cazului in care se mentioneaza explicit in raportul nostru, nu exprimam nici un fel 
de concluzie de asigurare cu privire la acestea. 

In legătura cu auditul situaţiilor financiare pentru exerciţiul financiar incheiat la 31 
decembrie 2019, responsabilitatea noastră  este sa citim acele alte informatii si, in acest 
demers, sa apreciem daca acele alte informatii sunt semnificativ inconsecvente cu situatiile 
financiare, sau cu cunostintele pe care noi le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele 
par a fi denaturate semnificativ. 

In ceea ce priveste Raportul administratorilor, am citit Si raportam daca acesta a fost 
intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu Reglementarile contabile 
aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1802/2014 modificarile ulterioare 
si cu politicile contabile descrise la notele explicative la situatiile financiare.. 
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Sc EXPERT ACNT SRL 
Membru al organismelor profesionale de profil Si autorizat pentru prestarea de servicii in 

domeniul auditului financiar si expertizei contabile.  
C.I.F. RO 18785720 NR. ROC J/18/424/2006 

Tg-Jiu str. Aleea Sf. Dumitru, nr.37, Gorj tel. 0353808944, 0757577557; fax 0353415044  

In baza exclusiv a activitatilor care trebuie desfasurate in cursul auditului situatiilor 
financiare, in opinia noastra: 

a) Informatiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar pentru 
care au fost intocmite situatiile fmanciare sunt in concordanta, in toate aspectele 
semnificative, cu situatiile financiare; 

b) Raportul administratorilor a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in 
conformitate cu Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor 
publice nr. 1802/2014 modificarile ulterioare Si cu politicile contabile descrise la 
notele explicative la situatiile financiare.. 

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre cu privire la Societate si la mediul 
acesteia, dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar 
incheiat la data de 31 decembrie 2019, ni se cere sa raportam daca am identificat denaturari 
semnificative in Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest 
aspect. 

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile 
financiare 

6 Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere 
o imagine fidela in conformitate cu Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul 
ministrului finantelor publice nr. 1802/2014 modificarile ulterioare si cu politicile contabile 
descrise la notele explicative la situatiile financiare si pentru acel control intern pe care 
conducerea ii considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de 
denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare. 

7 In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii 
Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor 
referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii 
activitatii, cu exceptia cazului In care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea 
sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora. 

8 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului 
de raportare financiara al Societatii. 

ooior p 
01\ 
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Sc EXPERT ACNT SRL 
Membru al organismelor profesionale de profil si autorizat pentru prestarea de servicii in 

domeniul auditului financiar si expertizei contabile. 
C.I.F. RO 18785720 NR. ROC J/18/424/2006 

Tg-Jiu str. Aleea Sf. Dumitru, nr.37, Gorj tel. 0353808944,0757577557; fax 0353415044  

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare 

9 Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care 
situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de 
frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia 
noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o 
garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o 
denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot ft cauzate fie de frauda, fie 
de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca 
acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in 
baza acestor situatii financiare. 

10 Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si 
mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea: 

• Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, 
cauzate fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca 
raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate 
pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei 
denaturari semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decat eel de nedetectare a 
unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune 
intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului 
intern. 

• Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri 
de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie 
asupra eficacitatii controlului intern al Societatii. 

• Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al 
estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre 
conducere. 

• Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre 
conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza 
probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la 
evenimente sau conditii care ar putea genera indoieli semnificative privind 
capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca 
exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul 
auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare 	zul in care 
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Sc EXPERT ACNT SRL 
Membru al organismelor profesionale de profil si autorizat pentru prestarea de servicii in 

domeniul auditului financiar si expertizei contabile. 
C.I.F. RO 18785720 NR. ROC J/18/424/2006 

Tg-Jiu str. Aleea Sf. Dumitru, nr.37, Gorj tel. 0353808944, 0757577557; fax 0353415044  

aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se 
bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate 
acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai 
desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii. 

• Evaluam prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al 
prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile 
si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o 
prezentare fidela. 

11 Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si 
programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv 
once deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul 
auditului. 

In numele 

Sc EXPERT ACNT SRL 
Tg-Jiu, Gorj. 

Inregistrata la Camera Auditorilor Financiari 
din Romania cu numarul 658/2006 

Giubalca Andrei 

inregistrat la Camera Auditorilor Financiari 	 Tg-Jiu, 16 martie 2020 
din Romania cu numarul 3039/22.07.2009 
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Guvernanta corporativa — Declaratie de conformitate. 

Indicativ Prevederi cc trebuie respectate Respecta 
Nu respecta 
sau respecta 

partial 
• Motivul pentru 

neconformitate 

A I 
Toate societătile trebuie să  aibă  un regulament ą ternJaŁConsiliuIui care include termenii de 
referintă  cu privire la Consiliu si la functiile de conelueere cheie ale societătii. Administrarea 
conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie sa fie prevăzută  in regulamentul Consiliului, 

X 

A 2 
Once alto angajamente şi obligati' profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitii 
executive şi neexecutive in Consiliul unor societăti şi institutii non-profit, vor fi aduse la cunoştinta 
Consiliului inainte de numire şi pe perioada mandatului. 

X 

A 3 

Once membru at Consiliului trebuie să  prezinte Consiliului informatii privind mice legătură  cu un 
actionar care define direct sau indirect actiuni reprezentănd peste 5% din totalul drepturilor de vat. 
Această  obligatie se referă  la once fel de legătura care poate afecta pozitia membrului respectiv cu 
privire la chestiuni decise de Consiliu, 

X 

A 4 Raportul anual va informa dacă  a avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea Preşedintelui. 
Trebuie sa contină  de asemenea numărul de şedinte ale Consiliului. 

X 

A 5 Procedura privind cooperarea Cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperate 
este impusa de Sursa de Valori Bucureşti, care va cuprinde eel putin următoarele: 

X 

A 5.1 Peroana de legătură  cu Consultantul Autorizat X 

A 52 
Frecventa intalnirilorcu Consultantul Autorizat, care va fi eel putin o data pe tuna si on de cate on 
evenimente sau informatii noi implica tratismiterea de rapoarte curente sau perioadice astfel incat 
Consultantul Autorizat sa poata fi consultat. 

X 

A 5.3 
Obligatia dea furniza Consultantului Autorizat toate informatiile relevante si once informatie pe 
care in mod rezonabil o solicita consultantul autorizat pentru indeplinirea responsabilitătilor ce-I 
revin. 

X 

A 5 4 . Obligatia dea informa Bursa de Valori Bucureşti cu privire la once disfunctionalitate aparuta in 
cadrul cooperării cu Consultantul Autorizat sau schimbarea Consultantului Autorizat. 

X  

B 1 
Consiliul va adopta o politica astfel meat once tranzactie a societătii cu 
o filiala reprezentănd 5% sau mai mult din activele note ale societătii, conformcelei mai recente 
raportări financiare, sa fie aprobata de Consiliu. 

X Societatea nu detine 
filiale 

B 2 
Auditul intern trebuie sa fie realizat de către o structura organizatorica separate ( departamentul de 
audit intern) din cadrul societăiii sau prin serviciile unei torte parti independente care va raporta 
Consiliului, ia, in cadrul societătii ii va raporta direct directorului general. 

X 

C 1 

Societatea va publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ate membrilor 
Consiliului si ale directorului general aferente anului financier respectiv Si valoarea totala a 
bonusurilor sau a oricăror compensatii variabile si de asemenea ipotezele cheie si principiile pentru 
calcularea veniturilor mentionate mai sus. 

X 

n 1 

Societatea trebuie să  organizeze un serviciu de Relatii cu Investitorii - %cut cunoscut publicului 
larg prin persoana/persoanele responsabile sau ca unitate organizatoricii. in afară  de informatiite 
impuse de prevederile legale, societatea trebuie să  includă  pe pagina sa de Internet o sectiune 
dedicată  Relatiilor cu Investitorii, In I imbile romAnă  şi englezd, cu toate informatiile relevante de 

X 



MACOAL S.A. Tg —Jiu 
Guvernanta corporative — Declaratle de conformitate. 

interes pentru investitori, inclusiv: 

D 1.1 Principalele regulamente ale societătii: actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor 
statutare X 

D 1.2 CV-urile membrilor organelor statutare; X 
D 1.3 Rapoartele curente şi rapoartele periodice X 

D 1.4 Informatii referitoare la adunări le generale ale actionarilor: ordinea de zi şi materialele aferente; 
hotararile adunarilor generale; X 

D 1.5 
Informatii cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alto evenimente care 
au ca rezultat obtinerea sau limitări cu privire la drepturile unui actionar, induzănd termenele limita 
si principiile unor astfel de operatiuni; 

X 

D 1.6 
Alte informatiide natura extraordinara care ar trebui făcute publice; anularea/modificarea/initierea 
cooperArii cu un Consultant Autorizat; semnarea / reinoirea/terminarea unui accord cu un Market 
Maker. 

X 

D 1.7 
Societatea trebuie sa aiba o functie de Relatii cu Investitorii si sa includă  in sectiunea dedicata 
acestei functii, pe pagina de internet a societAtii, numele si datele de contact ale unei persoane care 
are capacitatea de a filim iza la cerere informatiile corespunzatoare 

X 

02 
0 societate trebuie sa aiba adoptata o politica de dividend a societătii ca un set de directii 
referitoare la repartizarea profitului net. Principiile politicii de dividend vor ft publicate pe pagina 
de internet a societătii. 

X 

1)3 

0 societate trebuie sa aiba adoptata o politicA cu privire la prognoze si daca acestea vor fi fianizate 
sau nu. Prognozele reprezintă  concluzii cuantificate ale studiilor care vizează  determinarea 
impactului total al unei liste de factori referitori la o perioada viitoare (aşa numitele ipoteze). 
Politica trebuie sa prevada frecventa, perioada avuta to vedere şi continutul prognozele. Daca sunt 
publicate, prognozelel vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica privind 
prognozele va fi publicata pe pagina de internet a societatii. 

X 

Se realizează  in mod 
curent prognoze dar 

Inca nu este 
implementata 

politica referitoare la 
acest aspect 

1)4 0 societate trebuie sa stabileasca data si local unei adunari generale astfel incat sa permită  
participarea unui numttr cat mai mare de actionari. X 

D 5 
Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana cat si in engleza, cu privire la principalii 
factori care influentează  schimbări la nivelul vanzar' ilor, profitului operational, profitului net sau 
once ait indicator financier relevant, 

X 
Rapoartele finale 

sunt Tntocmite doar 
in limba rtunăna. 

D 6 
0 societate va organiza cel putin o intalnire/conferinta tefefonica cu analişti si invesitotit  in fiecare 
an. Informatiile prezentate Cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea Relatii cu investitorii de pe 
pagina de internet a societalii, la momentul respective intalniri/conferinte telefonice. 

X 

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ACTIVITATE 
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&Co MOIL SinAi 
Societatea Comerciala Materiale de Constructii si Filtre 

Nr. O.R.C.-J 18/80/1991; Cod fiscal: R 2157789 

Adresa: St Birsesti, Nr. 217 
	

Tel: +040-0253/212690; 
Targu Jiu, cod 210001, jud. Gorj —Romania 

	
212691 

www.macofilsa.ro  
	

+040-0253/212167 
E-mail: macofil@gmafi.com 

	
Fax:+040-253/215852 

Catre, 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FTNANCIARA 
Splaiul independentei nr. 15, sector 5, cod postal 050092, Bucuresti 
BURSA DE VALOR! BUCURFiSTI 
Bulevardul Carol I nr. 34-36, etaj 14, sector 2, cod postal 020922, Bucuresd 

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

Data raportului: 15.04.2020 
Denumirea emitentului: MACOFIL SA 
Numar de telefon / fax :0253215852; 0253212690 
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: R02157789 
Numar de ordine in Registru1 Comertului: J18/80/1991 
Capital social subscris si varsat 91.033.747,5 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 Ordinate 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 mtmarul J18/80/1991, cod tithe de inregistrare R02157789, legal 
intrunita in data de 15.04.2020 la sediul societatii, ea o prezenta a actionarilor, direct sau prin 
corespondenta , detinand un numar de 2852.106 actiuni, ce reprezinta tin procent 78,93 % din numarul 
total de actiuni si cu tin numar de 2.852.106 voturi valabil exprimate, cu majoritatea voturilor exprimte, a 
hotarat urmatoarele : 

I. Se aproba prezentarea raportului Consiliului de Administratie al MACOFIL SA Si prezentarea 
raportului auditorului financiar; 

2. Se aproba situatiile fittanciare anuale ale MACOFIL SA la sfarsitul anului 2019; 
3. Se aproba repartizarea profitului aferent exercitiul fmanciar 2019 in valoare de 7.572.518 lei, 

astfel: 
- pentru acoperire a pierderilor din anii precedenti 143.257 lei; 
- pentru constituirea rezervelor legale 434.119 lei; 
- pentru constitui-ea rezervei aferente profitului reinvestit 979.157 lei; 
- 180.674,95 lei- dividende, respectiv 0,05 lei /dividend brut pe actiune; 
- diferenta de 5.835.310 lei ramanand profit nerepartizat. 
Se aproba data platii dividendelor in ziva de 28.05.2020. 

4. Se Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 si a programului de investitii pentru 
anul 2020; 



5. Se aproba descarcarea de gestiune a adniinistratorilor pentru exercitiul financiar 2019; 
6. Se aproba organigrama societatii conform Art.12 pct. 12.3.1 lit. i din Actul Constitutiv; 
7. Se aproba stabilirea datei de 13.05.2020 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor 

asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si ex date 12.05.2020; 
8. Se aproba imputernicirea d-nei Griguta Silvia-Ionela pentru indeplinirea tuturor formalitatilor 

legale in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor hotararii adoptate. 

MACOFIL SA 
Presedintele Consiliului de Administratie 
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