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RAPORT ANUAL AL CQNSILIULUI DE ADMINISTRATIE
pentru exerciţiul financiar al anului 2018

1. ANALIZA ACTIVITĂTII SOCIETĂTII

1.1. Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale

Societatea MOBILA RĂDĂUŢI S.A. este iriregistrata Ia Registrul Comer[ului al
judetului Suceava sub numarul J33/11/1991, avind cod unic de inregistrare RO
739926. .

Activitatea se desfasoara in conformitate Cu dispozitiile Legii 31/1991
republicata si modificata, a legislatiei romane cu privire Ia societatile comerciale si a
actelor constitutive.

Pe parcursul exístentei sale , societatea comerciala a cunoscut o evolutie
pozitiva atat in ceea ce priveste productia cat si sortimentul fabricat in scopul realizarii
unei diversificari importante comparativ cu cel initial , precum Si innoirU permanente a
productiei in raport cu tendinta pieţei.

De Ia data punerfl in functiune a unitatii s-au realizat modernizari si dotari
substantiale care a permis diversificarea sortimentelor fabricate si implicit patrunderea
pe piata externa.

Activitatea de bază a societăţii este producerea şi comercializarea produselor
de mobilier, iar obiectivele urmărite au vizat realizarea programului de activitate
respectiv a programului de producţie şi vânzări precum şi realizarea obiectivelor de
investiţü necesare asigurărfl şi meriţinerfl Tn continuare a unei activităţi rentabile dată
fund conjunctura mediului concurenţial din sectorul industriei prelucrării lemnului Tn
Ro m â n ia.

Anul 2018 s-a caracterizat prin cresterea adaptabilitatii firmei Ia modificarile din
mediul economic si a impactului acestora pe piata productiei de mobilier punandu-se
accent in cursul anului pe doua man directii : realizarea unei strategii de vanzare pe
piata interna constand in largirea pietelor de desfacere , precum si realizarea unor noi
produse de mobilier competitive Tn special pentru segmentul de piaţă extern .

In anul 2018 nu a avut bc nici o fuziune sau reorganizare a societatU.
In cursul anului 2018 au avut bc achizitii de active Tn valoare totală de 424.936

Iei ; in ceea ce priveste instrainarile de active facem precizarea ca in cursul pnimului
semestru al anului 2018 s-a finalizat înstrăinarea activului ,, Cămin nefamilişti ,, , activ
aflat intr-o stare avansată de degradare , nefiind necesar bunei desfăsurării a
activităţii a societăţfl , reabilitarea Iui presupunând costuri suplimentare care nu se
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motivau financiar. In trimestrul IV al anului 2018 a fost înstrăinată suprafaţa de 4.000
mp , teren fără construcţfl .

1.1.1 Elemente de evaluare generala

Din activitatea desfăşurată Tn cursul anului 2018, societatea MOBILA
RADAUTI S.A. a înregistrat venituri totale Tn sumă de 13.209.459 Iei Cu cheltuieli
totale în sumă de 13.202.778 Iei, rezultatul final obţinut fund un profit brut Tn sumă de
6.681 lei. Profitul net rezultat Tn urma determinărui impozitului pe profit datorat în
conformitate cu Iegislaţia fiscală Tn vigoare, este de 2.714 Iei.

Cifra de afaceri netă înregistrată Tn anul 2018 este de 11.565.006 Iei Tn
creştere Cu 2,58% faţă de anul precedent .

Valoarea producţiei vândute a înregistrat o creştere de 4,5 % în anul 2018 faţă
de anul 2017 . Cheltuielile cuprinse pe costuri sunt aferente veniturilor realizate ín
exercitiul financiar al anului 2018 .

Disponibilităţile băne$i din casă şi conturi Ia bănci Ia 31 decembrie 2018 sunt
Tn sumă de — 1.574.704 el± valoarea cu minus fund datorată contractăríi liniei de credit.

1.1.2. Evaluarea nivelulul tehnic al societatii

Aşa cum s-a precizat , activitatea de bază a societăţfl este producerea şi
comercializarea produselor de mobilier, principalele produse realizate fUnd bibliotecU,
dormitoare, comode, mese, cristaliere.

Societatea îşi comercializează gama de produse pe piaţa externa in proportie
de 98% . Astfel în total vânzări cea mai importanta piata de desfacere este Italia.

Ponderea veniturilor din vinzarea produselor finite in cifra de afaceri este de
aproximativ 99,3 % in fiecare an.

1.1.3. Evaluarea activitatli de aprovizionare tehnico materiala

Atât materia prima, respectiv cherestea de diferite sortimente , PAL, placaj,
MDF, furnir cât şi materialele auxiliare (feronerie, lacuri, diluant,sticlă, carton, etc.) sunt
aprovizionate in exclusivitate din tara.

Necesarul principalelor materfl prime şi materiale, anual , este de circa 1.600
mc. de cherestea , 60.000 mp PAL , 79.000 Kg lacuri şi diluanţi, 143.000 mp. carton .

Preţurile Ia materU prime şi materiale depind de mai mulţi factori şi nu pot fi
anticipate , acestea fflnd achiziţionate de Ia furnizorfl de profil din ţară .

In toate cazurile societatea achiziţionează pe piaţa concurenţială liberă ,

neexistând nici o dependenţă semnificativă faţă de un furnizor sau grup de furnizori a
cărui pierdere să aibă un impact major asupra asigurării achiziţiilor necesare pentru
producţia de mobilier.

1.1.4 Evaluarea activitatii de vanzare

Activitatea de vanzari — marketing a suferit ,pe parcursul anului 2018 un proces
de reorganizare si reorientare . Astfel s-a demarat un amplu proces de adaptare a
productiei pentru castigarea de noi clienti .Principalul avantaj al acestei abordari a fost
acela al implicarU directe a factorilor de raspundere din sectorul productiv in activitatea
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de cunoastere a necesitatilor clientilor si pe aceasta baza ,adaptarea productiei Ia
cerintele pietei referitoare Ia sortimentatie, preturi, calitate,termene si modalitati de
Iivrare.

Societatea MOBILA RADAUŢI SA este singura societate din industria prelucrării
Iemnului care şi-a continuat activitatea pe vechea structură tehnică şi tehnologică
reuşind prin modernizarea secţiilor de producţie şi eficientizarea activităţii desfăşurate
să fie prezentă pe piaţa externă.

Pentru a face faţă concurenţei , Societatea MOBILA RĂDĂUŢI SA ca
producător trebule permanent să identifice posibilităţile de eficientizare şi rentabilizare
a activităţU concomitent cu menţinerea segmentului de piaţă căştigat şi dezvoltarea
acestuia.

In continuare , Tn anul 2019 estimăm ca producţia de mobilier să urmeze un
trend crescător şi estimăm că Tn acest trend vor evolua şi vânzările Societăţii MOBILA
RADAUTI SA având în vedere:

- noile relaţiile comerciale;
- portofoliul de produse de calitate superioară Ia preţuri accesibile;
- o strategie comercială de promovare a produselor adecvată şi prudentă în

acelaşi timp din punct de vedere al bugetelor Cu această destinaţie urmărind
atingerea unui nivel de profitabilitate rezonabil;

- un management adecvat pentru gestionarea resurselor Tn mod
corespunzător;

- nivel superior de dotare tehnică a procesului tehnologic.
Nu exista agenti economici cu care sa fim intr-o concurenta directa incat sa ii

putem nominaliza. Piata productiei de mobilier cuprinde numerosi producatori mai marl
sau mal mici.

In prezent , exista o dependenta semnificativa fata de un singur Client — MC
Servicess c.r.l. prin Pontina Mobili SRL -, dependenţă care , din nefericire , a influenţat
Tn mod negativ — prin scăderea voiumului Iivrărilor către acest beneficiar. Referitor Ia
acest aspect precizăm că , s-au demarat negocieri cu firme din Spania şi Germania,
pentru care s-a procedat Ia executarea şi Iivrarea de mostre de mobilier Tn concordanţă
cu solicitările formulate.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatiilpersonalul societatii
comercia le

Societatea MOBILA RĂDĂUŢI SA a avut Tn anul 2018 un număr mediu de 168
angajaţi faţă de 206 înregistraţi în anul precedent cu precizarea că numărul şi structura
personalului se corelează cu necesarul impus de volumul producţiei şi activităţii
auxiliare : întreţinere-reparaţii , centrală termică, uscătorii , P.5.1. , etc.

Nivelul de pregătire al angajaţilor Ia data de referinţă 31.12.2018 se prezintă
astfel : 15 cu studii superioare ,19 cu studii medii , 113 cu pregătire profesională şi
calificaţi pe meserfl şi 9 necalificaţi .

Administrarea societăţU este realizată de către un Consiliu de Administraţie
format din 3 membri.

Conducerea executivă a fost delegată unui număr de 2 directori.
In cadrul societăţii există o organizaţie sindicală afiliată Ia Federaţia Sindicatelor

Libere din Industria Lemnului , Ia data de 31.10.2018 aceasta înregistrând un număr
de 104 membrU de sindicat.

Raporturile de serviciu intre manageri si angajati sunt axate pe stabilirea si
urmarirea indeplinirU obiectivelor, bazata pe disciplina, incredere si intelegere
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reci p roca.
In domeniul producţiei de mobilier firmele mici cii pina Ia 50 de angajati pot

practica o concurenta neloiala referitoare Ia modul de retribuire a salariatilor Si a
disciplinei fiscale. Lipsa personalului de specialitate precum si refuzul tinerilor
absolventi de a practica aceasta activitate , alaturi de imbatrinirea personaluhui existent
sunt factori Ce infhuienteaza negativ activitatea de productie a societatfl.

1.1.6 Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatli de baza a
emitentului asupra mediului inconjurator.

Activitatea firmei nu actioneaza in mod nefavorabil asupra meduului inconjurator.
Avizele de funcţionare sunt în termenele de valabilitate şi societatea flu are

stabilite programa de conformitate faţă de mediu.

1.1.7 Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare

În anul 2018 activitatea societăţii nu a avut 0 componetă de cercetare
dezvoltare

1.1.8.Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul
riscului

Scopul general al managementului riscuhui este acela de a ajuta intelegerea
riscurilor Ia care este expusa o societate, astfel incat sa poata fi administrate. In functie
de momentul in care se analizeaza riscurile, exista scopuri pre-eveniment (inainte ca
riscul sa sa materiahizeze), cand se urmareste evitarea producerli riscului si scopuri
post-eveniment (riscul s-a materiahizat deja), cand se urmareste asigurarea continuitatíi
afacerU, a supravietuirii societăţii.

Principalul avantaj al unui program de management al, riscului este eficienta
economica: managerii constientizeaza riscurile Ia care este expusa organizatia si le
administreaza corespunzator, astfel incat acestea sa nu se materializeze.

Managementul riscuhui este o obligatie a intregU echipe a uflei companfl.
Riscul de preţ — există o monitorizare permanentă a acestui risc ţinând cont de

piaţa pe care acţionează firma . Tn fapt societatea aplică şi va aplica şi pe viitor politicfl
de formare a preţuhui de vânzare Tn funcţie de preţul materiei prime şi celelalte
elemente de costuri care deţin o pondere de peste 10% din costurile totahe de
producţie.

Riscul de credit — societatea are Tn derulare şi va apela şi în viitor Ia resurse
atrase pentnu finanţarea parţială a stocurilor de materii prime şi materiale . Costul
resursehor este flegociat şi în general dimensionat în Iegătură cu ratele de refeninţă de
pe piaţa financiară Tn aşa fel încât să fie sustenabil pe termenele contractuale . Sunt
luate în calcul şi variaţflle potenţiale ale ratelor de dobândă.

Riscul do lichiditate — există o preocupare permanentă de menţinere Ia nivel
supraunitar a Iichidităţfl imediate.

Riscul fluxului de numerar — este monitorizat zilnic prin prognozele de încasari şi
plţă săptămânale şi hunare. Societatea corelează termenele de încasare cu scadenţele
plăţihor ( furnizori, bugete, salarfl ).

1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale
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Lichiditatea societăţfl ar putea fi afectată în cursul anului 2019 de o serie de
evenimente sau factori de incertitudine cum ar fi :

- 0 conjunctură nefavorabilă a pieţei care ar conduce Ia incapacitatea de a
face faţă concurenţei (interne şi externe) , inclusiv existenţa pieţei de
mobilier utilizat ( second-hand);

- Eventuala creştere Tn continuare a preţurilor Ia combustibili , energie şi gaze
naturale cu implicaţfl majore în costurile de producţie având Tn vedere şi
durata procesului de fabricaţie care include şi uscarea cherestelei ;

- Lipsa personalului de specialitate precum si refuzul tinerilor absolventi de a
practica aceasta activitate , alaturi de imbatrinirea personalului existent

Analizand in detaliu activitatea societatii din anul 2018, vom putea stabili un
program de masuri care sa vizeze eliminarea aspectelor mai putin favorabile si
imbunatatirea activitatfl in 2019 si iii perspectivă.

In anul 2018 cheltuielile de capital au fost Tn sumă de 429.010 Iei , privind în
perspectiva anului 2019 şi nu numai , vor fi alocate Tn continuare fonduri importante
pentru realizarea de investiţfl Tn mijloace fixe şi modernizări conform programului
stabilit după aprobarea Tn AGEA care for fi finanţate din surse proprii cât şi din surse
atrase.

Pentru asigurarea resurselor necesare finanţării activităţfl de producţie şi
investiţii , societatea va avea ca obiectiv realizarea programului de vânzări.

Veniturile din activitatea de bază nu vor fi afectate semnificativ în cursul anului
2019 decât ca urmare a unor riscuri normale generate de mediul economic şi regimul
fiscal aplicabil societăţii .

2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETATII
2.1. Amplasare şi ciescriere

Activele societatii sunt amplasate atât Ia sediul acesteia din zona industrială a
oraşului referindu-ne astfel Ia platforma de producţie , precum şi în zona extravilană a
Iocalităţii unde sunt amplasate pompele de captare a apei utilizată pentru alimentarea
procesului de producţie.

Societatea SC MOBILA RADAUŢI SA tşi desfăşoară activitatea de producţie Tn
ansamblul de clădirfl construite în anul 1963, Ia care s-au executat Iucrări de reparaţie.
Firma mai deţine un pavilion administrativ unde îşi desfăşoară activitatea personalul
TESA ; magazie de produse finite , magazie mecanică , magazie de carburanţi ,

depozit de cherestea , atelier mecanic, centrală termică precum şi uscătorU.
Ultima reevaluarea terenurilor a avut bc în anul 2012 iar a cladirilor Ia 31.12.

2016.
Societatea functioneaza pe sectoare de productie: croit masive, croit panouri,

furnir, pregătire, maşini, subansamble, finisaj, montaj,ambalaj., toate amplasate în
Secţia I de producţie.

Firma este dotată cu utilaje de prelucrare a Iemnului , dintre care amintim:
circubare, agregate de dimensionat, maşini de frezat , maşini de găurit, CNC — un ,

prese , instabaţfl de finisaj .

2.2. Uzura în timp a clădirilor este una normală ca urmare a exploatării acestora
cu menţiunea că s-au făcut Iucrări de Tntreţinere , sporirea confortubui termic şi
adaptarea Ia necesităţile procesului de producţie , dar Tn continuare sunt necesare
lucrări de Tntreţinere şi reparaţii Ia clădirile Tn care se desfăşoară procesul de
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fabricaţie, modernizarea şi întreţinerea spaţülor interioare.

3. PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATEA COMERCIALA

3.1. Precizarea pieţelor din România şi din alte ţări pe care se negociază valorile
mobiliare emise de societatea comercială

Valorile mobiliare emise de societatea MOBILA RĂDĂUŢI SA sunt
tranzactionate numai in Romania , piata reglementata fund ATS/AeRO societatea fund
tranzactionabila din 1995.

Evidenta actiunilor si a actionarulor este tinuta de catre societatea de registru
independent DEPOZITARUL CENTRAL SA Bucuresti.

Structura actionariatului in capitalul social Ia 31.12.2018 este urmatoarea:

Nr. DENUMIRE ACTIONAR NUMAR ACTIUNI PONDERE
Crt.
1. MECANICA ROTES SA 2.467.367 45,9052

Targoviste
2. ELECTROARGES SA Curtea 2.317.172 43,1108

Arg es
3. Persoane fizice 396.263 7,3724
4. Persoanejuridice 194.115 3,6115

TOTAL 5.374.917 100,00

Activitatea SC MOBILA RĂDĂUŢI SA in anul 2018 s-a desfasurat
respectandu-se prevederile legale si reglementarile specifice pentru societatile
comerciale ale caror actiuni sunt cotate Ia Bursa de Valori Bucuresti.

Actiunile societatii au continuat a fi tranzactionate Ia Bursa de Valori
Bucuresti sub indicativul MOBT. Valoarea nominala a actiunU pe parcursul anului 2018
a fost de 2,5 lei /actiune si nu a suportat modificari.

3.2. Descrierea politicii emitentului cu privire Ia dividende. Precizarea
dividendelor cuvenitelplătitelacumulate în ultimii 3 ani şi, dacă este cazul, a
motivelor pentru eventuala micşorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani.

Pentru perioada 2016-2018 , profitul înregistrat de societate a fost repartizat
pentru acoperirea pierderilor din anfl precedenţi.

3.3. Descrierea oricăror activităţi ale emitentului de achiziţionare a propriilor
actiuni: - nu este cazul.

3.4. În cazul în care emitentul are filiale, precizarea numărului şi a valorii
nominale a acţiunilor emise de societatea-mamă deţinute de filiale : nu este
cazul.

3.5. În cazul în care emitentul a emis obligaţiuni şilsau alte titluri de creanţă,
prezentarea modului în care emitentul îşi achită obligaţiile faţă de deţinătorii de
astfel de valori mobiliare : - nu este cazul
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4. CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE

4.1. Prezentarea Iistei administratorilor emitentului şi a următoarelor informaţii
pentru fiecare administrator:
a) CV ( nume, prenume, vârstă, calificare, experienţă profesională, funcţia şi
vechimea în funcţie):

Societatea MOBILA RĂDĂUŢI SA este administrată de un Consiliu de
Adminístraţie format din 3 membrii astfel:

In perioada 01.01.2018 - 25.01.2018 componenţa Consiliului de Administraţie
este:

- Patriche Giulio- Nelu — preşedinte al C.A.
- Catană Aim Cornel — membru al CA
- Marinescu Alexe - membru CA
In perioada 25.01 .2018-23.07.2018 componenţa Consiliuiui de Administraţie

este:
- Patriche Giulio- Neiu — preşedinte al C.A.
- Erculescu Florica — membru al CA
- Marinescu Alexe - membru CA
În perioada 24.07.2018—31.12.2018 componenţa Consiliului de Administraţie

este:
- Erculescu Florica — preşedinte al C.A. , 65 ani , de profesie economist cu

experienţă profesională de 41 ani ;
- Golovatii Mihaeia — membru al CA, 25 ani , de profesie economist cu

experienţă profesională de 2 ani;
- Marinescu Alexe - membru CA, 62 ani , de profesie economist cu

experienţă profesională de 38 ani.

b) once acord, înţelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv
şi o altă persoană ciatorită căreia pensoana respectivă a fost numită
administrator — flu este cazul .

c) participarea administratorului Ia capitalul emitentului : nu este cazul
đ) lista persoanelor afiliate emitentului :

4.2. Prezentarea Iistei membnilor conducerii executive a emitentului:
In perioada 01.01.2018 — 01 .08.2018 conducerea executivă a societăţii a fost

asigurată de:
- Catană Aim Cornel - Director General
— Strugaru Vasile Dorm - Director General Adjunct

Ca urmare a cererii de demisie a d-iui Strugaru Vasile Dorm din funcţia de Director
General Adjunct , începând cu data de 24.07.2018 se numeşte în funcţia de Director
General Management d-nul Patriche Giulio-NeIu , astfel că , conducerea executivă a
societăţii a fost asigurată de:

- Catană Aim Cornel - Director General
- Patriche Giulio- Nelu - Director General Management

a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivă:
determinată, respectiv până Ia 21.12.2021 .
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b) once acord înţelegere sau Iegătură de familie între persoana respectivă şi o
altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită ca membru al
conducerii executive: flu este cazul.
c) participarea persoanei respective Ia capitalul emitentului : nu este cazul

4.3. Pentru toate persoanele prezentate Ia 4.1 şi 4.2 precizarea eventualelor litigii
sau proceduri administrative în care au fost implicate, Tn ultimii 5 ani, referitoare
Ia activitatea acestora Tn cadrul emitentului, precum şi acelea care privesc
capacitatea respectivei persoane de a-şi îndeplini atnibuţiile în cadrul
emitentului : nu este cazul .

5. SITUATIA FINANCIAR CONTABILA

Prezentarea unei analize a situaţiei economico-financiare actuale comparativ cu
ultimil 3 ani, cu referire Ce! puţin:
a) elemente de bílanţi : active care reprezintă cel puţin 10% din total active;
numerar şí alte disponibilităţi lichide ; profituri reinvestite; total active curente;
total pasive curente:

-lei
31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018

ACTIV
1.Active imobilizate total, din care: 12.435.560 12.051.338 10.945.018
a. imobilizări necorporale 31 .430 31 .430 1.595
b. imobilizări coporale 11.993.850 11.643.960 10.554.654
c. imobilizări financiare 410.280 375.948 388.769
2. Active circulante total, din care: 4.465.032 5.011.461 5.968.756
a. stocuri 3.998.291 5.246.352 5.693.908
b. creanţe 2.030.789 1.61 0.903 1.849.552
c. disponibilităţi - 1.564.048 - 1.845.794 - 1.574.704

PASIV
1.Capi[aluri proprU, difi care: 13.750.656 13.771.464 13.774.178
- capital social 13.437.292 13.437.293 13.437.293
-rezerve legale 31 8.623 321.008 321 .008
- rezerve din reevaluare 769.403 769.403 769.403
- alte rezerve 31 8.348 339.168 339.168
- rezultatul exerciţiului 49.260 20.807 2.714
- repartizarea profitului 3.520 2.385 0
- rezultatul reportat - 1.159.570 - 1.113.830 - 1.095.408
2. Datorii total , din care: 3.174.168 3.314.362 3.162.623
- datorfl financiare 894.789 830.446 428.366
-furnizori 1.504.711 1.452.001 1.576.800
-datorU către bugetul de staflinstituţii 365.626 71 6.433 890.241
publice
- alte datorii 409.042 31 5.482 267.216

b) contul de profit şi pierderi: vânzări nete; venituri brute ; elemente de costuri şi
cheltuieli cu o pondere de cel puţin 20% Tn vânzărfle nete sau Tn veniturile brute;
provizioanele de risc şi pentru diverse cheltuieli; referire Ia once vânzare sau
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oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimul an sau care urmează a se
efectua în următorui an; dívídende declarate şi plătite:

- lel
Specificaţie 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018

VerUturi totale, din care: 13.698.115 13.050.739 13.209.459
a) venituri din exploatare 13.600.367 12.952.875 13.107.186
b) venituri firianciare 97.748 97.864 102.273
Cheltuieli totale, din care: 13.627.710 12.997.435 13.202.778
a) cheltuieli din exploatare din 13.426.657 12.719.967 13.102.872
care:
- cheltuieli materiale 4.946.922 4.264.995 4.723.887
- cheltuieli cu personalul 5.985.434 5.725.361 5.536.319
- cheltuieli cu amortizările 745.066 755.657 663.778
b) cheltuieli financiare 201.053 277.468 99.906
Rezultat brut, din care 70.405 53.304 6.681
a) rezultat din exploatare 173.710 232.908 4.314
b) rezultatfinanciar - 103.305 - 179.604 2.367
Impozit pe profit 21.145 32.497 3.967
Rezultat net 49.260 20.807 2.714

Referitor Ia once opnire a unui segment de activitate efectuată Tn ultimul an sau
care unmează a se efctua Tn următorul an: - nu este cazul.

c) cash flow: toate schîmbările intervenite Tn nivelul numerarului Tn cadrul
activităţii de bază, investi~i şi activităţü financiare , nivelul numerarului Ia
începutul şí sfârşitul perioadei:

Situaţia fluxurilor de trezorerie
- Iei

Denumire element 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018
Flux de numerar in cadrul activ. de - 942.489 - 1.569.480 - 1.791.273
bază
Flux de numerar în cadrul activ. de - 192.259 371 .435 913.156
investiţii
Flux de numerar din activitatea de 1.159.570 - 64.342 -527.189
finariţare
Fluxde numerartotal - 106.589 - 1.262.387 - 1.405.306
Numerar şi echivalent de numerar Ia 212.137 144.147 11.025
începutul perioadei
Numerar şi echivalent de numerar Ia 144.147 66.041
sfârşitul perioadei

Întocmirea situaţfllor financiare anuale: bilanţ contabil, contul de profit şi
pierdere, situaţia fluxurilor de trezorerie, politici contabile şi note explicative, s-a făcut
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cu respectarea prevederilor legale în vigoare oferind o imagine Iidelă a poziţiei
financiare şi a performanţei activităţU desfăşurate.

În conformitate cu prevederile Legfl Contabilităţii nr.82/1991 republicată Cu
modificările şi completările ulterioare şi ale Normelor privind organizarea şi efectuarea
inventarierfl elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprfl, aprobate
prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.2861/2015 , Ordinului MF 1802/2015, Ordinulul
170/2015 , Reglementările contabile amonizate Cu Directiva a V-a a CEE şi cu
Standardele Internaţionale de Contabilitate , au fost luate toate măsurile pentru
inventarierea generală anuală a patrimoniului, pentru stabilirea situaţiei reale a
acestuia prin valorificarea rezultatelor inventarierii în vederea întocmirfl bilanţului
contabil.

Mai menţionăm că în cursul anului 2018 s-au luat măsurile necesare pentru:
- ?ntocmirea documentelor justificative privind toate operaţiunile patrimoniale

potrivit prevederilor legale Tn vigoare;
- respectarea regufllor de întocmire a situaţiilor financiare;
- păstrarea documentelor justificative, a registrelor, organizarea contabilităţii de

gestiune adaptate Ia specificul activităţii societăţü.
Veniturile, cheltuielile şi rezultatele înscrise în bilanţul contabil şi Tn contul de

profit şi pierdere aparţin Tn exciusivitate anului 2018, iar metodele şi politicile contabile
privind evaluarea patrimoniului şi înregistrarea în contabilitate asigură comparabilitatea
în timp a informaţiilor, avându-se în vedere şi faptul că societatea va funcţiona normal
în continuare fără disfuncţionalităţi.

PREŞEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

ERCULESCU FLORICA
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Sc MOBILA RĂDĂUŢI SA

DECLARAŢIE
privind îndeplinirca Principiilor de Guvernanta Corporativă

Nr. Nu respecta
crt. Principiile de Guvernanta corporativă Respecta San respecta Motivarea neconformităţii

parţial
A. 1. Societatea trebuie să deţină tin regulament intern al Consiliului care

trebuie să includă termenii de referinţă Cu prlVłre la Consiliu şi la
f’uncţiile de conducere cheie ale societăţii. X
Administrarea confbctului de interese la nivelul Consiliului trebuie,
de asemenea, să he tratată în Regularnentul Consiliului.

A.2. Once alte angajamente prof’esionale ale membnilor Consiliului,
inclusiv poziţia de membnu executiv sau neexecutiv al Consiliului în X
alte societăţi(excluzând filialele societăţii) şi în instituţii non-profit,
vor ti aduse la cunoştinţa Consiliului înainte de numire şi pe perioada
mandatului.

A.3. Fiecare niembru al Consiliului va informa Consiliul CU privire la once
legătnră CU Ufl acţionar care deţine direct sau indirect acţiUni

reprezentând nu mai puţin 5% din numărul total de drepturi de vot. X
Această obligaţie are in vedere once fel de legătură care poate afecta
poziţia rnembrului respectiv pe aspecte ce ţin de decizü ale
ConsiliUlUi.

A.4. Raportul anual trebuie să informeze dacă a avut bc o evaluare a
Consiliului sub conducerea preşedintelui. TrebUie să conţină de X
asemenea, nUmărUl de şedinţe ale ConsiliulUi.



A.5. Procedura privind cooperarea cu Consultarrtul autorizat pentru
perioada în care aceasta colaborarea este impusä de BVB va conţine X
ccl puţin următoarele:

A.5.1. Persoană de legătură Cu Consultantul Autorizat . X
A.5.2. Frecvenţa întâlnirilor Cu Consultantul Autorizat, care va § ccl puţin 0

dată pe lună şi on de câte on evenimentele sau infon~aţHle noi X
implică transmiterea de rapoarte curente sau periodice, astfel încît
Consultantul Autorizat să poată Ii consultat

A.5.3, Obligaţia de a fürniza Consultantului Autorizat informaţiile relevante
şi once informaţie pe care în mod rezonabil o solicită Consultantul X
Autorizat sau este nccesară Consultantului Autorizat pntru
îndepliairea responsabilităţilor ce-i revin.

A.5.4. Oligaţia de a informa BVB cu privire la once disfuncţionalitate
apărută in cadrul cooperării cu Consultantul Autonizat sau schimbarea X
Consultantului Autorizat.

B.l. Consiliul va adopta o politică astfel încât once tranzacţie a societăţii Nu este
cu 0 fîlială reprezentând 5% sau mai mult din activele nete ale cazul
societăţii, conform celei mai recente raportări §nanciare să §e
aprobată de Consiliu.

B.2. Auditul intern trebuie să lIe realizat de către o structură organizatorică
separată( departamentul de audit intern) din cadrul societăţii sau pnin X
serviciile unei terţe părţi independente, care va raporta Consiliului, iar
în cadrul societăţii ii va raporta direct Directorului General

C. 1. Societatea va publica in raportul anual o secţiune ce va include Indemnizaţiile membrilor Consiliului
veniturile totale ale membnilor Consiliului şi ale directorului general sunt stabilite de A.G.O.A.
aferente anului §nanciar respectiv şi valoarea totală atuturor X
bonusurilor sau a oricăror compensaţii variabileşi, de asemenea,
ipotezele cheie şi pnincipiile pentru calcularea veniturilor mai sus
menţionate.

D. 1. Suplimentar faţă de informaţiile prevăzute î2 prevederile legale, Sc va avea in veđere conformarea,
pagina de internet a societăţii va conţine o secţiune dedicată Relaţiei X site-ul este în lucru.
cu investitorii , atât ăn limba română cât şi în engleză, cu toate



inforrnaţiile relevante de interes pentru investitori, incluzând:
D. 1.1. Principalele regulaniente ale societăţii, în particular Actul constitutiv X

şi regulamentele interne ale organelor statutare.
D.1 .2. CV-urile membrilor organelor statutare X
D.1.3. Rapoartele curente şi periodice X
D. 1.4. Jnforrnaţii cu privire la adunările generale ale aeţionarilor: ordinea de X

zi şi materialele aferente; hotărârile adunărilor generale
D. 1.5. Informaţii cu privire la evenimente corporative precurn plata

dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obţinerea unor X
limitări CU privire la drepturile unui acţionar , incluzând termenele
limită şi pńncipiile unor astfel de operaţiuni.

D. 1.6. Alte inforrnaţii de natura extraordinara care ar trebui făcute publice:
anularea/rnoditkareaiiniţierea cooperarii cu un Consultant Autorizat; X
senmarealreînoirealterrninarea unui acord

D. 1.7. Societatea trebuie sa aibă o funcţie de Relaţii cu Investitorii şi să Se va avea în vedere conforniarea
includă în secţiunea dedicată acestei funcţii, pe pagina de internet a X
societăţii, numele şi datele de contact ale unei persoane care are
capacitatea de a furniza, la cerere , informaţiile corespunzătoare.

D.2. 0 societate trebuie să aibă o politică de dividend a societăţii, ca un set Se va analiza în Consiliul de
de direcţii referitoare Ia repartizarea profîtului net, pe care societatea X Administraţie şi va fi adoptată o
declară că o va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie să fie politică de dividend a societăţii.
publicate pe pagina de internet a societăţii.

D.3. 0 societate trebuie să aibă adoptată o politică CU privire la prognoze Se va avea în vedere conformarea
şi dacă acestea vor ti ĺiirnizate sau nu. Prognozele reprezintă concluzii X Consiliului de Administraţie, va
cuantiticate ale studiilor care vizează determinarea irnpactului total al analiza şi vor fi adoptate măsuri.
unei liste de factori referitori la o perioadă viitoare ( aşa numitele
ipoteze). Politica trebuie să prevadă &ecvenţa, perioada avută în
vedere ţi conţinutul prognozelor. Prognozele, dacă nu sunt publicate,
vor fI parte a rapoartelor aiiuale, seniestriale sau trimestriale. Politica
cu privire la prognoze trebuie să tie publicată pe pagina de internet a
societăţii.

D.4. 0 societate trebuie să stabilească data şi locul unei adunări generale



astfel încât să permită participarea unui număr cât mai mare de X
acţionari.

D.5. Rapoartele financiare vor include informaţii atât Tn română cât şi în Societatea va proceda la
engleză, cu privire la principalii factorii care influenţează schimbări la X implementarea procedurii de întocmire
nivelul vânzărilor, proňtului operaţional, profitilui net sau once alt a rapoartelor financiare şi Tn limba
indicator financiar relevant. engleză.

D.6. Societatea va organiza eel puţin o întâlnire/conferinţă telefonică cu Sunt în analiza Consiliului de
analişti şi investitori, în fiecare an. Informaţiile prezentate cu aceste X Administraţie şi vor ti adoptate
ocazii vor fi publicate în secţiunea Relaţii cu Investitorii de pe pagina măsuri.
de internet a societăţii, la momentul respectivei întâlniri!conferinţe
telefonice.

PREŞEDINTELE
CONSILULUI DE ADMINISTRÁŢIE

ERCULESCU FLORICA
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~ Judeţ Sector Localitate
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‘t Strada Nr. Bloc Scara A . Telefon
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Activitatea preponderenta efectiv clesfasurata (cod si denumire clasa cAEN)

3109 Fabricarea de rnobliă n.c.a.

I Situatii financiare anuale
(entitaţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale I

~; : ~ Entitaţi de
CI_________________________ public

D ~ subunitáţile deschise Tn i{omania de societaţi rezidente in stateaparţinând Spaţiului Economic Eu~pean
Situafiile financiare anuale încheiate Ia 31.12.2018 de către entităţile prevazute Ia pct.9 alin.(3) din Reglementarile contabile,
aprobate prin OMPP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde Cu
anul calendaristic
PlO - BILANT PRESCURTAT
P20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
P30 - DATE JNFORMATIVE
P40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori: Capitaluri - total 13.774.1781

Capital subscris 13.437.2931

Profit/ pierdere 2.714~

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,
Numele si prenumele

IERC’JLESCU FLORICA

FormuIarVALIDAT

C l. entitaţile care au optat pentru Un exerciţiu tinanciar ditenit deanul calendaristic, dart. 27 din Legea conta&żhtötiinr. 8211991
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SC MENTOR COONSULTiNG SRL

Calitatea

22—PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismui profesional

-4318

Entitatea áre obligaţia Iegalä de auditarea situatiilorfinanciareahuale? (‘~ DA () NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale? C DA (i’ NU

~ Situatiile financiane anuale au fost aprobate potrivit Iegii Z I
AUDITOR

Nume Si prenume auditor persoana f,zică/ Denumire firma de audit

AGENTIADEAUDITFINANCIAR AFIL BOTOSANI

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR CIF/ CU1

111171216171610171 liii1858/2008
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BILANT PRESCURTAT

Cod 10 Ia data de 31.12.2018 -lei

Denumirea elementului Nr. Sold Ia:
Nr.rd. rd.
~rt 01.01.2018 31.12.2018
03 .0 1. 19

A B 1 2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201 +203+205+206+2071 +4094+208-280-290) 01 01 31.430 1.595

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.21 1+212+213+214+215+21 6+21 7+223+224 02 02 11 643 960 10 554 654
+227+231+235+4093-281-291-2931-2935) . . . .

III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261 +262+263+265+266+267* 296*) 03 03 375.948 388.769

ACFIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) 04 04 12.051.338 10.945.018

B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI (ct.301 +302+303+321 +322+1-308+323+326+327+328+331 +332
+341+345+346+347+/-348+351 +354+356+357+358+361 +1-368+371 +1-378 05 05 5.246.351 5.693.908
+381+1-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct4428)
II.CREANŢE I) (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare
de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)
1. (ct.267*_296*.i.4092+41 1+413+418+425+4282+431 **+436**+437**+4382 06 1.61 0.903 1.849.552
+441 **+4424+din ct.4428**+444~+445+446**+447**+4482+45 1 **+453**
+456**+4582+461 +4662+473** - 491 -495-496+5187)

2. Creanţe reprezentând dividende repartizateîn cursul exerciţiului oob
financiar (ct. 463)

TOTAL (rd. 06a+06b) 08 06 1.61 0.903 1.849.552

III. INVESTIŢII PETERMEN SCURT 09 07
(ct.501 +505+506+507+din ct.508+S1 13+5114-591-595-596-598)

IV. CASA ŞI CONTURI LA BÄNCI (din ct 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542) 10 08 -1.845.795 -1.574.704

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) 11 09 5.011.459 5.968.756

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (Ct. 471) (rd.1 1+12) 12 10 52.396 52.396

Sume de reluatîntr-o perioadă de până Ia un an (din ct. 471) 13 11 52.396 52.396
Sume de reluatîntr-o perioadâ mai mare de un an (din ct. 471*) 14 12

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PANA
LA UN AN (ct.161+162i-166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419
+421+423+424+426+427+4281+431 ***+436* *+437***+4381 +441 *~*+4423 15 13 2.483.914 2.734.257
+4428***+444***+446***+ 447***+4481 +451 ***+453*** +455+456***+457
+4581 .f.462+4661+473***+509+5186+51 9)
E.ACTIVECIRCULANTENETE/DAÎORIICURENTENETE 16 14 2550572 3257526

(rd.09+1 1-13-20-23-26) . . . .

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14) 17 15 14.601.910 14.202.544
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE
DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419
+421+423+424+426+427+4281+431 ***+435***+437***+4381 +441 *~*+4423 18 16 830.446 428.366
+4428***+444***+446***+ 447***+4481 +451***+453*%* +455+456***+4581
+462+4661 +473***+509+51 86+519)

H. PROVIZIOANE (ct.151) 19 17

I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28) 20 18 29.369 29.369

1. Subvenţii pentru investiţii (Ct. 475), (rd.20+21) 21 19 29.369 29.369

Sume de reluat intr-o perioadă de până Ia un an (din ct. 4751 22 20 29.369 29.369

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

2. Venituri înregistrateîn avans (Ct. 472) (rd.23+24) 24 22

Sume de reluat intr-o perioada de pana Ia Un an (Ct. 472*) 25 23
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Sume de reluat intr-o perioada mal mare de un an (Ct. 472*) 26 24

3. Venituri Tn avans aferente activelor primite prin transfer de Ia clienţi (Ct. 478) 27 25
(rd.26+27)

Sume de reluatîntr-o perioadă cie până Ia un an (din Ct. 478*) 28 26

Sume de reluat intr-o perioadă mai mare de un an (din Ct. 4781 29 27

Fondul comercial negativ (Ct.207S) 30 28

J. CAPIrAL Şl REZERVE

I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34) 31 29 13.437.293 13.437.293

1. Capital subscris vărsat (Ct. 1012) 32 30 13.437.293 1 3.437.293

2. Capital subsCris nevărsat (Ct. 1011) 33 31

3. Patrimoniul regiei (Ct. 1015) 34 32

4. Patrimoniul institutelor naţionale de cerCetare-dezvoltare (Ct. 1018) 35 33

5. Alte elemente cie capitaluri proprii (Ct. 1031) 36 34

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

Ill. REZERVE DIN REEVALUARE (Ct. 1 05) 38 36 769.403 769.403

IV.REZERVE(ct.106) 39 37 660.176 660.176

Acţiuni proprii (Ct. 109) 40 38

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

Pierderi legate de instrurnentele de Capitaluri proprii (Ct. 149) 42 40

V.PROFITULSAUPIERDEREAREPORTAT(Ă) SOLDC(ct.117) .43 41 . 0 0

SOLD D (Ct. 1 17) 44 42 1.1 1 3.830 1.095.408

VI. PROFITULSAU PIERDEREA EXERCIÎIULUJ FINANCIAR

SOLDC(ct.121) 45 43 20.807 2.714

SOLDD(Ct121) 46 44

Repartizarea profitului (Ct. 129) 47 45 2.385

CAPITALURI PROPRII - TOTAL 48 46 13 771 464 13774178
(rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45) . .

Patrirnoniul public (Ct. 1016) 49 47

Patrimoniul privat (Ct. 1017)2) 50 48

CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+1 0-13-16-17-18) 51 49 13.771.464 13.774.178

Suma decontroiFlO: 230284143/754643134

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

~»~) Solduri creditoare ale conturilor respective.

ADMINISTRATOR,

Numele Si prenumele

ERCULESCU FLORICA

Semnătura

Formular
VALI DAT

1) Sumele Inscrise Ia acest rând şi preluate din contul 267 reprezintă creanţele aferente contractelor de
leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente intr-o perioadä
mai mkă de 12 luni.
2) Se Va completa de către entităţilecărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului flnanţelor
publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocrnirea
şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor mobile proprietate prlvată a statului ~i a drepturilor
reale supuse inventarlerli, cu modiflcärile şi completările ulterioare

INTOCMIT,
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SC MENTOR COONSULTING SRL

Calitatea
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Nr.de inregistrare in organismul profesional:
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CONTUL BE PROFIT ŞI PIERI~ERE

laciatacie 31.12.2018

Cod2O -lei

Exerciţiul financiar
Denumirea indicatorilor Nr.

rd.

2017 2018

A B 1 2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) 01 11.273.046 1 1.565.006

Producţia vândută (ct.701+702±703±704±705±706±708) 02 10.989.364 11.489.122

Venituri din vânzarea mărfurilor (Ct. 707) 03 284.081 75.884

Reduceri comerciale acordate (Ct 709) 04 399 0

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

Venituri din subvenVi de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.741 1) 06

2. Venituri aferente costului producţiei Tn curs de execuţie (ct.71 1+712)

Sold C 07 1.600.847 238.047

SoldD 08 0

3. Venituri din producţia de imobilizari neCorporale Si corporale (ct.721+ 722) 09 0 370.013

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilorcorporale (Ct. 755) 10

5. Venituri din producţia de investiţü imobiliare (Ct. 725) 1 1

6. Venituri din subvenţii de exploatare (Ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 ÷ 12 0 0
7417 + 7419)

7. Alte venituri din exploatare (Ct.751+758+7815) 13 78.982 934.120

-din Care, venituri din fondul cornercial negativ (ct.7815) 14 0 0

-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584) 15 0 0

VENITURI DIN EXPLOATARE —TOTAL (rd. 01+07-08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13) 16 12.952.875 13.107.186

8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602) 17 4.264.995 4.723.887

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604÷606÷608) 18 15.296 6.704

b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(c1605) 19 618.754 600.983

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 20 219.357 54.893
Reduceri comerciale primite (ct. 609) 21 14.870 15.523

9. Cheltuieli Cu personalul (rd. 23+24) 22 5.725.361 5.536.319

a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641 +642+643+644) 23 4.692.210 5.437.400

b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646) 24 1.033.151 98.919

1 0.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 26 - 27) 25 755.657 663.777

a.1) Cheltuieli (ct.681 1+681 3+6817) 26 755.657 663.777

a.2) Venituri (ct.781 3) 27 0 0

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29- 30) 28 3.040 0
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b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 29 3.040 0

b.2) Venituri (ct.754+7814) 30 0 0

11. AIte cheltuieli de exploatare (rd. 32 Ia 38) 31 1.1 32.377 1.531.832

11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe 32 857 762 779 439
(ct.61 1+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)

11.2. Cheltuieli Cu alte impozite, taxe şí vărsăniinte asimilate;
cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate in baza unor acte 33 148.699 143.616
normative speciale(ct. 635 + 6586*)

11.3. Cheltuieli Cu protecţia mediului inconjurător (Ct. 652) 34 0 0

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) 35 0 0

1 1.5. Cheltuieli privind calarnităţile şi alte evenimente similare (Ct. 6587) 36 0 0

11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) 37 125.916 608.777

Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul 38 0 0
general si care rnai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

Ajustări privind provizioanele (rd. 40- 41) 39 0 0

- Cheltuielí (ct681 2) 40 0 0

-Venituri(ct.7812) 41 0 0

CHELTUIELI DE EXPLOATARE — TOTAL (rd. 17 Ia 20-21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39) 42 1 2.71 9.967 1 3.1 02.872

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE

-Profit(rd.16-42) 43 232.908 4.314

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

12. Venituri din interese de participare (ct761 1+7612+7613) 45 0 0

- din care, veniturile obţinute de Ia entităţile afiliate 46 0 0

13. Venituri din dobânzi (Ct. 766*) 47 0 42.888

- din care, veniturile obţinute de Ia entităţile afiliate 48 0 0

14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (Ct 7418) 49 0 0

15. AIte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+761 5) 50 97.864 59.385

- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615) 51 11.745 0

VENITURI FINANCIARE — TOTAL (rd. 45+47+49+50) 52 97.864 102.273

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare ~i investiţiile financiare 53 58 655 0
deţinute ca active circulante (rd. 54- 55) .

- Cheltuieli (ct686) 54 58.655 0

-Venituri (ct.786) 55 0 0

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*) 56 167.929 76.579

- din care, cheltuielile Tn relaţia cu entităţile afiliate 57 0 0

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 58 50.884 23.327

CHELTUIELI FINANCIARE — TOTAL (rd. 53+56+58) 59 277.468 99.906

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ä):

-Profit(rd 52-59) 60 0 2367

- Pierdere (rd 59- 52) 61 179 604 0
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VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) 62 1 3.050.739 1 3.209.459

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) 63 1 2.997.435 1 3.202.778

18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

- Profit (rd. 62- 63) 64 53.304 6.681

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

19. Inipozitu! pe profit (ct.691) 66 32.497 3.967

20. lmpozitiU spedfic unor activităţi (Ct. 695) 67 0 0

21. AIte impozite neprezentate Ia elementele de mai sus (ct.698) 68 0 0

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

- Profit (rd. 64-65-66-67 - 68) 69 20.807 2.714

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

Suma decontrol F20: 196238795 /754643134

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
La rândul 23-se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabUite potrivit Iegislaţiei rnuncii, care Se preiau din rulajul debitor al contului 621

~CheItuieIi cu colaboratorii~, analitic ,,Colaboratori persoane fizice”.

ERCULESCU FLORICA sc MENTOR cooNsuLTiNc SRL

Calitatea

22--PERSOANEJURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-4318

ADMINISTRATOR,

Nuniele si prenumele

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Formula r
VALIDAT
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laclatade 31.12.2018
Cod3O -lei

Nr.rd.

I. Date privind rezultatul inregistrat Nr.unitati Sume
0301.19

A B 1 2

Unitaţi care au inregistrat profit 01 01 1 2.714

Unitaţi care au inregistrat pierdere 02 02

Unitaţi care nu au inregistrat nici profit nici pierdere 03 03

Pentru Pentru
. . . Nr. Total, . . . .II Date privind platile restante . activitatea activitatea derd. din care: . . ..curenta investitii

A B 1=23-3 2 3

Plati restante — total (rd.05 + 09 + 15 Ia 17 + 18) 04 04

Furnizori restanţi — total (rd. 06 Ia 08) 05 05

- peste 30 de zile 06 06

- peste 90 de zile 07 07

peste 1 an 08 08

Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale — 09 09
total(rd.10 Ia 14)

- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de 10 10
angajatori, salariati si alte persoane asimilate

- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de ~
sariatate

- contribuţia pentru pensia suplimentară 12 12

- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 13 13

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

alto fonduri

Obligatfl restante fata de alti creditori 16 16

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

- contributia asiguratorie pentru munca 18

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

Ill. Numar mediu de salariati 31.12.2017 31.12.2018

A B 1 2

Numarrnediu desalariati 20 19 168

Numarul efectiv de salariati existenti Ia sfarsitul períoadei, 21 20 156
respectiv Ia data de 31 decembrie
IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, Nr. .

.. .. . Sume (lei)subvenţii incasate şi creanţe restante rd.

A B 1

Redevenţe plätite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul fl 21
public, primite in concesiune, din care:

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

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

Chirii plătite Tn cursul perioadei de raportare pentru terenuri ;)

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

- impozitul datorat Ia bugetul de stat 28 27

Venituri brute din servicil plätite cätre persoane nerezidente din statele membre ale 7~
Uniunii Europene, din care:

- impozitul datorat Ia bugetul de stat 30 29

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

- subvenţii incasate Tn cursul perioadei de raportare aferente activelor 32 31

- subvenţii aferente veniturilor, din care: 33 32

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

Creanţe restante, care nu au fost încasate Ia terrnenele prevăzute în contractele 35 34
conierciale şi/sau Tn actele normative in vigoare, din care:

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

- creanţe restante de Ia entităţi din sectorul privat 37 36

. . . Nr.V. Tichete acordate salanaţilor rd. Sume (leO

A B

Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor 38 37 334.347

Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de benef)ciari, altii decat salariatii 39

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de Nr. 31.12.2017 31.12.2018
cercetare - dezvoltare **) rd.

A B 1 2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare: 40 38

-dupasursedefinantare(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

- clieltuieli curerl[e 45 43

- cheltuieli de capital 46 44

VII. Cheltuielideinovare***) 31.12.2017 31.12.2018

A B 1 2

Cheltuieli de inovare 47 45

VIII. Alte informaţii 31.12.2017 31.12.2018

A B 1 2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale 48 46 31 430
(ct.4094), din care:

- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente 46a 31 430
pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) (303) .

- avarisuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru
imobilizări necorporale (din ct. 4094) (304)

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale 51 47 286 132
(Ct. 4093), din care: .

- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru 52 47a 286132
imobilizări corporale (din ct.4093) (305) .

- avansuri acordate entitâţilor afiliate nerezidente pentru
imobilizäri corporale (din ct. 4093) (306)

Imobilizări financiare, in sume brute (rd. 49+54) 54 48
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Acţiuni deţinute Ia eritităţile afiliate, interese de

participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, in sume 55 49
brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)

- acţiuni necotate emise de rezidenti 56 50

- părţi sociale emise de rezidenti 57 51

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

- detineri de cel putin 10% 59

- obligatiuni emise de nerezidenti 60 53

Creanţe imobilizate, in surne brute (rd. 55+56) 61 54

- creanţe irnobilizate in Iei sí exprirnate in lei, a caror
decontare se face in functie de cursul unei valute 62 55
(din ct. 267)

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

Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de
natura stocurilor ~i pentru prestări de servicii acordate 64 57 1.599.179 1.583.525
furnizorilor şi alte conturi asimilate, in sume brute
(ct.4091 +4092+411 +413+418), dincare:

- creanţe comerciale in relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente,
avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru
prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliaţi nerezidenţi şi alte 65 58
conturi asin,ilate, in sume brute in relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi
(din ct.4091 ±din ct.4092±din ct.41 1 +din ct.413 +din ct418)

- creanţe comerciale in relaţia cu entitäţile afiliate nerezidente,
avansuri pentru cunlpăräri de bunuri do natura stocurilor ~i pentru
prestäri de servicii acordate furnizorilor afiliaţi nerezidenţi ~i alto 66
conturi asimilate, in sume brute in relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din
ct. 4091 + din ct 4092 + din ct. 41 1 + din ct. 413 + din ct. 418)

Creanţe neincasate Ia termenul stabilit
67 59

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

Creanţe in Iegătură cu personalul Ş~ conturi asiniilate 68 60 -115.435 20.215
(ct. 425 + 4282)

Creanţe în Iegătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul
s[d[ului (diii iL 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 69 61 75.056 182.484
444 + 445 + 446 + 447 + 4482) ,(rd.62 Ia 66)

-creante in legatura cu bugetul asigurarilorsociale 70 62 51.969
(ct.43 1 +437+4382)

- creante fiscale in legatura cu bugetul statului 71 63 75.056 1 30.515
(ct.436+441 +4424+4428+444+446)

- subventfl de.incasat(ct.445) 72 64

- fonduri speciale -taxe Si varsarninte asimilate (ct.447) 73 65

- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) 74 66
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate 75 67
(ct.451), din care:

- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente 76 68
(din ct. 451), din care:

- creanţe comerciale cu entităţi afiliate 77 69
nerezidente (din ct.451)

Creanţe in Iegătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul
statului neîncasate Ia termenul stabilit (din ct. 431+ din ct.

436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 78 70
4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din cŁ 445 + din ct.
446 + din ct. 447 + din ct. 4482)
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Alte creanţe (Ct 453 + 456 ÷ 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), 79 71 96.513 111.122
(rd.72 Ia 74)

- decontari privind interesele de partiCipare ,decontari Cu
actionarii/ asoCiatfl privind capitalul ,decontari din 80 72
operatiuni in participatie (Ct.453+456+4582)

- alte Creante in legatura cu persoanele fizice Si
persoanelejuridice, altele deCat Creantele in legatura CU 81 73 96.513 111.122
institutule publiCe (institutiile statulu’)

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

- sumele preluate din contul 542 ‘Avansuri de trezorerie’
reprezentând avansurile de trezorerie, aCordate potrivit Iegii 82 74
şi nedeContate până Ia data de raportare (din ct. 461)

Dobânzi de inCasat (Ct. 51 87) , din Care: 83 75
- de Ia nerezidenti 84 76

Valoarea imprumuturilor aCordate operatorilor 85 77

eConomiCi ****)

Investiţii petermen sCurt,în sume brute (Ct. 501 + 505 + 506 86 78
+ 507 + din ct.508), (rd.79 Ia 82)

- aCţiuni necotate emise de rezidenti 87 79

- părţi soCÍale emise de rezidenti 88 80

- actiuni ernise de nerezidenti 89 81

- obligatiuni emise de nerezidenti 90 82

Alte valori demnCasat (Ct. 5113 + 5114) 91 83
Casa în Iei şi in valută (rd.85+86) 92 84 3.532 595

-în lei (Ct. 5311) 93 85 3.532 595

-în valută (ct. 5314) 94 86

Conturi Curente Ia bănCi în Iei şi in valută (rd.88+90) 95 87 7.494 45.264

-in Iei (Ct. 5121), din Care: 96 88

- conturi curente în Iei desChise Ia bănci nerezidente 97 89

-învalută(ct5124),dinCare: 98 90 7.494 45.264

- conturi curente Tn valutä deschise Ia bănci 99 91
nerezidente

Alte Conturi Curente Ia bănCi şi acreditive, (rd.93+94) 100 92

- sume in curs de decontare, acreditive śi alte valori de 101 93
incasat,înlei(ctSll2-i-dinct.5125+5411)

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

Datorii(rd.96+99+102+103+106+ 108+110+111 + 103 95 3.293.935 3.135.795
116+ 119+ 122 + 128)

Credite bancare externe pe termen lung (Credite primite de
Ia instituţii financiare pentru care durata contractului de 104 96 830.446 360.963
credit este mai mare sau egala Cu 1 an) (din ct. 1 62), ,

(rd .97+98)
-in Iei 105 97 830.446 360.963

-invalută 106 98

Credite bancare externe petermen lung (Ct 1623 + 1624+ 107 99
1625) (rd.100+101)

-înlei 108 100

-învalută 109 101
Credite de Ia trezoreria statului si dobanzile aferente (Ct. 110 102
1626+din ct. 1682)
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Alte imprumuturi şi dobânzile aferente (Ct. 166 + 1685 + ~
1686+ 1687) (rd. 104+105)

-Tn Iei si exprimate in ei, a caror decontare se face 112 104
in functie de cursul unei valute

-invalută 113 105

Alte imprumuturi şi datorfl asimilate (ct. 1 67), din care: 114 106 1 Si .535 44.489

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 1 67) 115 107

Datorii conierciale, avansuri primite de Ia clienţi şi alte
conturi asimulate, in sume brute (Ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 116 108 1.767.487 1.581.949
408 + 419), din care:

- datorii comerciale in relaţia cu entităţile neafiliate
nerezidente, avansuri primite de Ia clienţi neafiliaţi
nerezidenţi ~i alte conturi asimilate, in sume brute in r&aţie 117 109
cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404
+ din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

- datorii comerciale în relaţia Cu entitătile afiliate nerezidente,
avansuri primite de a clienţi afiliaţi nerezidenţi ~i alte conturi
asimulate, in sume brute în relaţie cu aŕiliaţii nerezidenţi (din 118
ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct.405 ± din ct. 408 +
din ct.419)

Datorii in Iegătură Cu personalul şi conturi asimilate (Ct. 421 + 119 1W 177 901 299 739
423+424+426+427+4281) .

Datorii in Iegătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul
statului (Ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 120 111 307.396 671.749
+446+447+4481)(rd.1121a115)

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale 121 112 222617 651 008
(ct.43 1+437+4381) .

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.436 122 113 51 077 -94 009
+441+4423+4428+444+446) .

- fonduri speciale - taxe Si varsaminte asimulate 123 114 33.702 114.750
(ct.447)

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

Datoriile entităţii in relaţuile Cu entităţile afiliate (Ct. 451), din 125 116
care:

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

- Cu scadenţa iniţia~ă mai mare de un an 127 118

- datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente 128 1 iSa
indiferent de scadenţă (din ct. 451) (310)

Sume datorate actionarilor / asociatulor (ct.455), din Care: 129 119

- sume datorate actionarilor/ asociatilor pers.fizice 130 120

- sume datorate actionarilor/ asociatilor pers.juridice 131 121

Alte datorii (Ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 132 122 59 170 176 906
472 + 473 + 478 + 509) (rd.1 23 Ia 127) .

-decontari privind interesele de partiCipare, .

decontari Cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari 133 123
din operatii in partiCipatie

(ct.453+456+457+4581)
-alte datorii in legatura CU persoanele fizice si

persoanelejuridice,altele decat datorflle in legatura Cu 134 124 59.170 1 76.906
nstitutiile publice (institutule statului ) 3)

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

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

- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare 136 126
si investitii pe termen scurt (Ct.269+509)



F30-pag.6
- venituri în avans aferente activelor primite prin 137 127

transfer de a clienţi (Ct. 478)
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din Care: 138 128

., . . 128a-catre nerezidenţi 139 (311)

Valoarea împrumuturilor primite de Ia operatorfl 140 129

economici ****)

Capital subscris vărsat (Ct. 101 2), din Care: 141 130 1 3.437.293 1 3.437.293

- acţiuni cotate 4) 142 131

-acţiuni necotates) 143 132

- părţi sociale 144 133 1 3.437.293 1 3.437.293

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

Brevete si licente (din ct.205) 146 135 7.651 7.651

IX. lnformatii privind cheltuielile Cu Nr. 31.12.2017 31.12.2018
colaboratorii rd.

A B 1 2

Cheltuieli Cu colaboratorii (Ct. 621) 147 136

X. lnformaţii privind bunurile din domeniul Nr. 31.12.2017 31.12.2018
public al statului rd.

A B 1 2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in 148
administrare
Valoarea bunurilor din dorrieniul public al statului aflate în 149 138
concesiune

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate 150 139

Xl. lnformaţii privind bunurile din proprietatea N
privată a statului supUse inventarierii cf. OMFP 31.12.2017 31.12.2018
nr. 668/2014

A B 1 2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 6) 151 140

XII. Capital social vărsat 31.12.2017 31.12.2018

Suma (lei) % 7,~ Suma (lei) % 7~)

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

Capital social vărsat (ct. 1012) ~, 152 141 13.437.293 X 13.437.293 X
(rd.142+145+149+150+151 +152)

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

- deţinut de instituţii publice de subord. centrală 154 143

- deţinut de instituţii publice de subord. Iocală 155 144

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

-cu capital integral destat 157 146

- cu capital majoritar de stat 158 147

- cu capital minoritar de stat 159 148

-deţinutderegiiautonome 160 149

- deţinut de societăţi cu capital privat 161 150

- deţinut de persoane fizice 162 151 1 3.437.293 100,00 13.437.293 100,00

-deţinutdealteentităţi 163 152
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Nr.
rd. Sume

A B 2017 2018

XIII. Dividendelvărsăminte cuvenite bugetului de stat
sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar 164 153
de către companiile naţionale, societăţile naţionale,
societäţile ~i regiile autonome, din care:

- către instituţii publice centrale; 165 154

- către instituţii publice locaie; 166 155

- către alţi acţionari Ia care statul/unităţile administrativ
teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni 167 156
sau participaţii indiferent de ponderea acestora.

Nr.
S umerd.

A B 2017 2018

XIV. Dividendeĺvărsăminte cuvenite bugetului de stat
sau local, virate in perioada de raportare din profitul 168 157
companiilor naţionale, societăţilor naţionale,
societăţilor şi al regiilor autonome, din care:

- dividende/vărsărninte din profltul exerciţiului financiar al 169 158
anului precedent din care virate:

- către instituţii publice centrale 170 159

- cätre instituţfl publice locale 171 160
- către alţi acţionari Ia care statul/ unităţile
administrativteritoriale/instituţiile publice deţin 172 161
direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de
ponderea acestora.

- dividende/värsăminte din profitul exerciţHlorfinanciare 173 162
anterioare anului precedent din care virate:

- către instituţii publice centrale 174 163

- către instituţii publice locale 175 164

- către alţi acţionari Ia care statul/ unităţile
administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin 176 165
direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de
ponderea acestora

XV. Repartizări interimare de d~vidende potrMt Legii Nr.
nr. 163/2018 rd. ume ,. el

A B 2017 2018

- dividendele interimare repartizate 8) 177

XVI. Creanţe preluate prin cesionare de Ia persoane Nr.
juridice ) r .

A B 2017 2018

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

- creanţe preluate prin cesionare de Ia persoanejuridice afiliate 179 167

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

- creanţe preluate prin cesionare de Ia persoanejuridice afiliate 181 169

XVII. Venituri obţinute din activităţi agricole ******) Sume (Iei)

A B 2017 Ţ 2018

Venituri obţinute din activităţi agricole 182 170



Suma decontrol F30: 127883850/754643134
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*) Subvenţfl pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de Ia bugetul statului către angajator) — reprezintă surnele acordate angajatorilor pentru plata
absolvenţilor instituţiilor de inväţământ, stimularea şomerilor care Se incadrează in muncă inainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care
incadreazä în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri in vărsta de peste 45 ani, şomeri intreţinători unici de familie sau şorneri carein termen de 3 ani de Ia data
angajării indeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, cr1 pentru altesituaţii prevăzute prin
legislaţia in vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
*~) Se Va completa Cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare~dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativä, dezvoltarea

tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilorordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltareatehnologică, aprobatä Cu modíficări
şi completări prin Legea nr. 324/2003,cu n,odificările şi completările ulterioare.Cheltuielilesevorcornpleta conform Regulamentului de punerein aplicare (UE) nr.
995/2012a1 Comisiei din 26octombrie 2012de stabilire a normelorde punereinaplicarea Deciziel nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind
producţia şi dezvoltareastatisticilorcomunitarein domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicatînJurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria I., nr. 299/27.10.2012.
*~) Se va completa Cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punerein aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26

octombrie 2012 de stabilire a normelor de punerein apikare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea
statisticilorcomunitarein domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicatinJurnalul Oficial al Uniunfl Europene,seria L, nr. 299/27.10.2012.
‘~) Tn categoria operatorilor economici flu Se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de

Supraveghere Financiară,sodetăţile reclasificatein sectorul administraţiei publice şi instituţfllefărä scop lucrativin serviciul gospodăriilor populaţiei.
*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de Ia persoanejuridice Se vor completa atM valcarea noniinală a acestora, cât şi costul br de achiziţie.

Pentru statutul de ‘persoane juridice afiliate’ Se vor avea in vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit c) ~i d) din Legea nr.227/201 5 privind Codul fiscal, Cu modificările şi
completările ulterioare.
**~~~*) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al

Parlamentului European şi al Ccnsiliului de stabilire a unor norma privind plăţile directe acordate ferrnierilor prin scheme de sprijirl in cadrul puliticii agricole comune şi
de modificare a anexei X Ia regulamentul menţionat, ‘(1)... veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea
sa agricolăin sensul articolului4alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1307/2013),in cadrul exploataţiei sale, inclusivsprijinul din partea Uniunii din
Fondul european de garantare agricolă (FECA) ~i din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum ~i once ajutor naţional acordat pentru activităţi
agricole, Cu excepţia pläţilor diracte naţionale complementare in temeiul articolelor 18 ~i 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole in sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataţiei sunt
consideratevenituri din activităţi agricole Cu condiţia Ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi Ca oastfel 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 venituni sunt considerate venituni din activităţi neagricole.
(2) Tn sensul alineatului (1), venituri inseamnă veniturile brute,inaintea deducerii costurilor şi impozitelor aferente. ...‘.

1) Sever include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni,fáneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (teraseetc.) aparţinănd proprietarilor
privaţi sau unorunităţi ale administraţiei publice. inclusivchiniile pentru folosirea luciului deapăin scop recreativsauin altescopuni (pescuitetc.).
2) Valoareainscrisă Ia rândul datorii Cu entităţi afiliate nerezidente (din ct.451), din care;’ NU secalculează prininsumarea valorilorde Ia rândunile,cu scadenţa iniţială
mai mare deun an’~i datorii comercialecu entitâţile afiliate nerezidente indiferentdescadenţă (din ct.451)’.
3) In categoria ‘Alte datoriiin legătură Cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decát datoniilein legătură Cu instituţiile publice (instituţiile statului)’ nu Se vor

inscnie subvenţiile aferente veniturilor existentein soldul contului 472.
4) Titluni de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit Iegii.
5) Titluni de vaboare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.
6) Se va completa de către operatonii economici cărora le sunt incidente prevedenile Ordinulul ministrulul finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr.
668/2014 pentru aprobarea Precizărilor pnivind intocmirea ~i actualizarea inventarului centralizat al bunurilor mobile proprietate pnivată a statului si a drepturilor reale
supuse inventanierii, Cu modificănile şi completările ulterloare.
7) La secţiunea ‘XII Capital social vărsat’ lard. 153- 163in ccl. 2şi col.4 entităţilevcrinscnie procentul corespunzător capitalului social deţinutin totalul capitalului
social vărsat inscris Ia rd. 152.
8) La acestrând secupnind dividendelerepantizate potnivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilitäţii nr.82/1991, modificarea şi
completarea Legiisocietăţilornr.31/1990,precumşimodificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şifuncţionarea cooperaţiei. Nu seraporteazădividendele
prezentate lard. 164.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ERCULESCI) FLORICA

Semnatura

INTOCMIT,

Nurnele Si prenunnele

Formular
VALIDAT

SC MENTOR COONSULTING SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

[.4318
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SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
Ia data de 31.12.2018

Cod4O -Iei
Elemente de Nr. Valori brute
imobilizari rd. . . .

Sold Cresteri Reduceri Sold final
initial Total Din care: oL5=1+23)

dezmembrari
Si casari

A B 1 2 3 4 5

l.lmobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si
cheltuieli de dezvoltare

Alteimobilizari 02 7.651 1.595 X 9.246

Avansuriacordatepentru 31.430 31.430 X 0
irnobilizari necorporale

Active necorporale de explorare 04
si evaluare a resurselor minerale

TOTAL (rd. 01 1a04) 05 39.081 1.595 31.430 X 9.246

ll.lmobilizari corporale

Terenuri 06 2.1 06.615 100.332 X 2.006.283

Constructii 07 1 1.458.338 912.188 10.546.150

Instalatfltehnicesi masini 08 7.687.406 396.148 8.083.554

Al[e irisLilaUi, uUlaje si mobilier 09 34.170 28.788 62.958

Investitii imobiliare 10

Active corporale de explorare si 1 1
evaluare a resurselor minerale

Active biologice productive 12

Imobilizari corporale in curs de 242.742 242.742
execute
Investitii imobiliare in curs de 14
executie

Avansuri acordate pentru 15 286.132 -1 0.342 275.790 0
imobilizari corporale

TOTAL (rd. 06 Ia 15) 16 21.81 5A03 414.594 1.288.310 20.941.687

IlI.lmobilizarifinanciare 17 375.948 12.821 X 388.769

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 18 22.230.432 429.010 1.319.740 21.339.702
(rd.05+1 6+17)
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SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE .

-lel

. . Amortizare aferenta Amortizare Ia
. .. . Nr. . . . Amortizare in cursul . .. . . .Elemente de imobilizari Sold initial . imobilizarilor scoase sfarsitul anuluird. anului . .din evidenta (col.9=6+7-8)

A B 6 7 8 9

I.Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si 19
cheltuieli de dezvoltare

Alte imobilizari 20 7.651 7.651

Active necorporale de explorare 21
si evaluare a resurselor minerale

TOTAL (rd.19±20+21) 22 7.651 7.651

ll.lmobilizari corporale

Terenuri 23

Constructii 24 5.049.924 235.353 448.188 4.837.089

Instalatii tehnice Si masini 25 5.11 3.534 427.826 5.541.360

Aite instalatii ,utilaje si mobilier 26 7.985 599 8.584

lnvestitii imobiliare 27

Active corporale de explorare ~ 28
evaluare a resurselor minerale

Active biologice productive 29

TOTAL(rd.23 1a29) 30 10.171.443 663.778 448.188 10.387.033

AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30) 31 10.179.094 663.778 448.188 10.394.684
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SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

Formular
VALIDAT

-Jet-

. . . . Nr. . . . Ajustari constituite Ajustari Sold finalElemente de imobilizari Sold initial . . . .rd. in cursul anului reluate Ia venituri (col. 13=10+1 1-12)

A B 10 11 12 13

I.lmobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire Si 32
cheltuieli de dezvoltare

Alte irnobilizari 33

Active necorporale de explorare Si
evaluare a resurselor minerale

TOTAL (rd.32 Ia 34) 35

II.lmobilizari corporale

Tereriuri 36

Constructii 37

Instalatii tehnice Si masini 38

Alte instalatii, utilaje si mobilier 39

Investitii imobiliare 40

Active corporale de explorare si 41
evaluare a resurselor minerale

Active biologice productive 42

Imobilizari corporale in curs de
executie
lnvestitii imobiliare in curs de
executie

TOTAL (rd. 36 Ia 44) 45

lIl.Imobilizari financiare 16

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE -

TOTAL (rd.35+45+46)

Suma decontrol F40: 200236346 / 754643134

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ERCULESCU FLORICA

Semnătura

INTOCMIT,

Numele Si prenurnele

SC MENTOR COONSULTING SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

[-4318



Solduri I Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele FlO si
Atentie! Selectati mai intâi tipul entitătii (man si mufocnl micil micro) !

Contun entitati mici 1 sc(±)F1os i’~ OK

1 (ultimul rand sau nr Cr rand necompietat)

1 I

F20 col.2 (an curent)

I Nrcr Cont

I + II~i~I



I’XJTA NR. 1
ACTIVE IMOBILIZATE 2018

Sold Ia Sold a Amortizari in Sold Ia
Sold Ia starsitul inceputul cursul sfarsitul
inceputul exercitiului exercitiului exercitiului exercitiului

Den. elem de imobilizare exercitiului Cresteri Reduceri financiar financiar financiar Reduceri financiar
0 1 2 3 4 5 6 7 8

Imob necorporale 7.651 1.595 9.246 7.651 7.651
Alte imobilizari 0 0
Avansuri Si imob necorp in curs 31.430 31.430 0 0
TOTAL 39.081 1.595 31.430 9.246 7.651 0 0 7.651
Imob corporale (in curs) 242.742 0 242.742 0
Terenuri 2.106.615 100.332 2.006.283 C
Constructü 11.458.338 912.188 10.546.150 5.049.924 235.353 448.188 4.837.08~
Instalatii tehnice si masini 7.687.406 396.148 0 8.083.554 5.113.534 427.826 0 5.541.360
Alte instalatü, utilaje si mobilier 34.170 28.788 62.958 7.985 599 8.5&
Avansuri si mob corporale in curs 286.132 -10.342 275.790 0 C
TOTAL 21.815.403 414.594 1.288.310 20.941.687 10.171.443 663.778 448.188 10.387.03~
Imobfinanciare 375.948 12.821 0 388.769 C
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL 22.230.432 429.010 1.319.740 21.339.702 10.179.094 663.778 448.188 10.394.68~

Situatia analitica este prezentata in formularul 40, pag 1-2. Situatia activelor imobilizate Ia 31.12.2018

PRESEDINTELE CONSILIU ADMINISTRATIE,
Erculescu F~orica

DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR GENERAL MANAGEMENT INTOCMIT,
Catana AIm Cornel Patriche Giulio Nelu



NOTA NR. 2
2018

NU ESTE CAZUL

PRESEDINTELE CONSILIU ADMINISTRATIE,
Erculescu Florica

DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR GENERAL MANAGEMENT iNTOCMIT,
Catana AIm Cornel Patriche Giulio Nelu



NOTA NR.3

2018

REPARTIZAREA PROFITULUI

b~ anul 2018 SC MOBILA RADAUTI SA a inregistrat un profit net de
2714 lei ,din care a fost repartizat dupa aprobarea AGA astfel:

J)ESTINATIA PROFITULUI SIJMA lei

Profit de repartizat: 2.7 14
-Rezerva legala
-alterezerve 2.714
-Profit nerepartizat

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Erculescu Florica

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR GENERAL MANAGEMENT
Catana Aim Cornel Patriche Giulio Nelu

INTOCMIT



NOTA NR.4

2018
Analiza rezultatului diii exploatare

lei
Nr. Denuniirea indicatorului Exercitiul Exercitiul
Crt. Precedent 2017 Curent 2018

1. Ci&a de afaceri neta 11.273.046 11.565.006
2. Costul bunurilor vandute si al 10.524.745 10.850.639

serviciilor prestate 3+4+5
3. Cheltuielile activitatii debaza 8.156.552 8.849.711
4. Cheltuielile activitatii auxiliare 219.357 154.893
5. Cheltuieli indirecte de productie 2.148.836 1.846.035
6. Rezultatul brut aferent ci&ei de 748.301 714.367

afaceri nete 1-2
7. Cheltuieli de desfacere

8. Cheltuieli generale de 2.116.240 950.728
administrare

9. Alte venituri din exploatare 1.600.847 238.047
10. Rezultatul din exploatare 6-7-8+9 232.908 1.686

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Erculescu Florica

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR GENERAL MANAGEMENT
Catana Aim Comel Patriche Giulio Nelu

1NTOCMIT



NOTA NR.5

SITUATIA CREANTELOR
2018

CREANTA SOLD LA TERMEN DE TERMEN DE
SFARSITUL LICHIDITATE LICHIDITATE
EXERCITIULUI Sub 1 an Peste 1 an
FINANCIAR

0 1 2 3
Creante comerciale 1.573.062 1.573.062
Alte creante 246.166 246.166
TOTAL 1.819.228 1.819.228

SITUATIA DATORIILOR
2018

DATORII SOLD LA Termen de Termen de Temien de
SFIRSITUL excibilitate Excibilitate excibilitate
EXERCITIULUI sub 1 an 1-5 an.i Peste 5 ani

Imprumuturi la 3 60.963 3 60.963
banci

Alte 67.403 67.403
imprumuturi Si
datorii
asimilate
Datorii 1.576.800 1.576.800
comcrcialc
Alte datorii 982.504 335.504 647.000
Inclusiv
datoriile tiscale
si datorii
privind .

asig.soc.
TOTAL 2.987.670 1.912.304 1.075.366

DIRECTOR GENERAL
Catana Aim Comel

ADMINISTRATIE

DIRECTOR GENERAL MANAGEMENT
Patriche Giulio Nelu

NTOCMIT

PRESEINNTE CONSILIUL DE
Ercuiescu Florica

,



NOTA NR.6
2018

Principii, politici si metode contabile

SC MOBJLA RADUTI SA adopta in pregatirea situatiilor Enanciare
urmatoarele politici si metode contabile:

Situatiile finanCiare au fost intocmite in conformitate cu Legea Contabilitatii
Nr.82/l991,republicata St CU reglementarile contabile conforme cu Ordinul
Ministrului Finantelor Publice nr180212014 Cu modificarile ulterioare. Acest ordin
cuprinde reglementarile contabile conforme cu directivele europenc.

Situatiile financiare ma fost pregatite conform costului istoric al imobilizarilor
reevaluate in conformitate CU legilatia in vigoare.

Costul initial al mijiocelor fixe include pretul de cumparare si alte costuri
atribuite aducerii activului in stare de fbnctionare si la locUl utilizarii.

Amortizarea este calcUlata conform metodei liniare PC parcursul duratelor de
viata specificate in legislatia in vigoare.

Situatüle frnanciare sunt prezentate in lei.
DisponibilUl include casa si numerarul in lei si valute transformate in lei la

cursul BNR din data de 3 1.12.2018.
Costul produselor finite include costurile fIxe si nidirecte variabile, dcci

costuri efective.
Materiile prime si materialele consumabile,obiecte de inventar se inregistreaza

in contbilitate la costul de achizitie iar la iesirea din patrimoniu se utilizeaza metoda
“costului mcdiu ponderat”

Creantele si datoriilc sunt evidentiate in contabilitate la valoarca neta dupa
constituirea provizioanelor.

Evaluarea clementelor patrimoniale din situatia financiara prezentata s-a
efectuat in conformitate CU Urmatoarele principii contabile:

- pnncipiul contiunitatii
- principiUl permanentci metodelor
- principiul independentei exercitiulUi Enanciar
- pnncipiUl evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv
- principiul prudentei,luindu-se in considerare nUmai profiturile recunoscute

pina la data inchiderii exercitiului tinanciar.
- bilantul de deschidere corespunde cu cel de inchidere respectandu-se

principiul intanigibilitatii.
- nu S-au efectuat compensari intre venituri si cheltuieli,ori intre active si

pasive altele decat cele prevaziate de lege,respectandu-se principiul necompensarii.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Erculescu Florica

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR GENERAL MANAGEMENT
Catana Alin Comel Patriche Giulio Nelu

INTOCMIT



NOTA NR.7

2018

Capitalul social subscris si varsat este in valoare de 13.437.292 lei,
reprezentand 5.374.917 actiuni CU 0 valoare nominala de 2,5 leilactiune.

Structura sintetica a actionarilor la data de referinta 31.12.2018 este:

Denumire destinator Numar Procent (%)
detineri

SC ELECTROARGES SA 2.317.172 43,1108
Curtea de Arges

MECANICA ROTES SA 2.467.367 45,9052
Targoviste

Persoane f1zice 396.263 7,3724
Persoanejuridice 194.115 3,6115

TOTAL 5.374.917 100.00

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Erculescu Florica

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR GENERAL MANAGEMENT
Catana Aim Comel Patriche Giulio Nelu

INTOCMIT



NOTA NR.8

2018

INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII CONSIL1IJLUI DE
ADMINISTRATIE

In anul 2018 conducerea societatii a fost asigurata de:
hi perioada 01.01.2018 — 01.08.2018 conducerea executivă a societăţii a fost

asigurată de:
- Catană Aim Cornel - Director General
— Strugaru Vasile Dorm - Director General Adjunct

Ca urmare a cererü de demisie a d-lui Strugaru Vasile Dorm din fi.incţia de Director
General Adjunct , începând cu data de 24.07.2018 se numeşte în fäncţia de Director
General Management d-nul Patriche Giulio-Nelu , astfel că , conducerea executivă a
societăţii a fost asigurată de:

- Catană Aim Comel - Director General
- Patriche Giulio- Nelu - Director General Management
Salarizarea conducerii executive s-a facut in baza contractului de mandat cu

respectarea dispozitiiior legale in materie.

Consiliul de administratie este format din 3 membri.
Administratońi societatii au primit o indenmizatie lunara hxa stabilita de
Adunarea Generala Ordinara a Actionańior.

La data de 3 1.12.2018 societatea avea un numar de 156 saiańati din care:
- 15 cu studii superioare
- 19 cu studü medii
- 113 cu pregatire profesionala si caiiücati pe meserii
- 9 necaliticati

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Erculescu Fiorica

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR GENERAL MANAGEMENT
Catana AIm Cornel Patriche Giulio Nelu

INTOCMIT



NOTA NR.9
ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI

ECONOMICO-FINANCIARI

2018

1.Indicatorul de tichiditate
a)Indicatorul lichiditatii curente = active curente/datorii curente
5.968.756/2.734.257 =2.18

Valoarea recomandata este in jur de 2.
Ofera garantia acopeńrii datoriilor curente

2.hidieatorul de rise
a)Indicatorul gradului de indatorare

Capital imprumutat/capital propriu*100 2.62
Capital imprumutat = credite peste 1 an

360963/13.774.178 *100=2.62
3.Indicatori de aetivitate
-Viteza tie rotatie a activelor imobilizate =ci&a de afaceri/active imobilizate

11.565.006/10.945.018 =1,06
- Viteza de rotatie a activelor totale = cifřa de afaceri/total active

11.565.006/16.913.774 = 0,68

4.Viteza de rotatie a debitelor-clienti
Sold mediu clienti/ci&a de afaceri*365

712.311/11.565.006 *365=22.48

PRESED1NTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Erculescu Florica

bIRECTOR GENERAL DIRECTOR GENERAL MANAGEMENT
Catana Alin Cornel Patriche Giulio Nelu
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NOTA NR.10

2018

ALTE INFORMATII

SC MOBILA RADAUTI SA cod unic do inregistrare RO 739926, numar do
inregistrare ORC J33/11/1991, s-a infiintat ca societate pe actiuni prin HG 1200/1990
prin transformarca fostei Iritreprinderi do Prelucrarea Lemnului.

In conformitate cu actul constitutiv, obiectul do activitate al sc MOBILA
RADAUTI SA este urmatorul: productia do mobilier, productia altor tipuri do
mobilier, cod CAEN 3109.

In prezent societatea isi desfasoara activitatea in sectoare do productie,
sectoare auxiliare Si compartimente functionale.

Acestea so afla la sediul societatii din str.Volovatului nr. 82.
SC MOBILA RADAUTI SA nu are sucursale si ňhiale si ca urmare Situatiile

frnanciaro prezentate sunt proprii, referindu-Se Ia perioada 01 ianuarie-31 decembrie
2018, intocmite in moneda nationala, in loi, respectandu-se Legea Contabilitatii
nr.82/1991 si Ordinul 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile
conforme cu Standardolo Intemaţionale do Raportare Financiară, cu modificările ~i
completările ultorioaro. .

Auditarea sociotatii so face conform prevederilor logale.
Sociotatea oste auditata do AGENTIA DE AUDIT FINANCIAR AFIL SRL,

inregistrata la Registrul Comertului cu nr.J07/133/2005, Cod fiscal R017267607,
numar do autorizatie 858.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Erculescu Florica

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR GENERAL MANAGEMENT
Catana Aim Coniel Patricho Giulio Nelu

INTOCMIT



NOTA NR.1 1

2018

SITUATIA PORTOFOLIULUI
La data de 31.12.2018

Nr.crt Denumire Cantitate Valoare
contabila de
achizitie

1 UZT 32.400 44.388,00
2 AMPL 17.737 48.954,00
3 LMRU 1.933 309,00
4 GALF 41 .000 59.040,00
5 MOBILA SA 31 78,00
4 ALTEACT]JJNI 118.000 236.000,00

TOTAL 388.769,00

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADM1NISTRATIE
Erculescu Florica

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR GENERAL MANAGEMENT
Catana Aim Cornel Patriche Giulio Nelu

INTOCMIT



DECLARATIE
In conformitate cu prevederile art.3 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 3 1.12.2018 pentru:
Entitate:SC MOBILA RADAUTI SA
Adresa: RADAUTI,STR.VOLOVATULUI NR.82 COD POSTAL725400
JUD. SUCEAVA
Numar din registrul comertului:J33/1 1/1991
Forma de proprietate :34-SoCietate pe actiuni
Cod CAEN: 3109,Fabricarea de mobila n.C.a
CUI :739926

Subsenmatii:Erculescu Florica in calitate de Presedinte al Consiliului de
Administratie,Catana Aim Cornel in calitate de Director General,si Patrichi Giulio
Nelu in Calitate de Director General Management, ne asumam raspunderea pentru
intocmirea situatiilor §nanciare anuale si conErmam Ca, din cunostintele noastre:

-Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a
aCtivitatii desfasurate si a performantei financiare.

-Politicile Contabile utilizate la intocmirea situatiilor tinanciare anuale sunt
intocmite in conformitate CU reglementarile contabile aplicabile anului
2015(Reglementarile contabile Conform CU DireCtiva IV -a C.E.E.,parte componenta
Cu Reglementarile contabile Cu directivele europene, aprobate Ordin 1802/2014 CU

modificarile uiteńoare,Regulamentull/2006 a CNVM)
-Raportul cuprinde 0 analiza corecta a activitatii Si 0 imagine conforma cu

realitatea activelor si a obligatiilor asumate.
-SoCietatea Si-a desfasurat activitatea in Conditii de continuitate.

PRESED1NTE COSILIU DE ADMINISTRATIE
Erculescu Florica

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR GENERAL MANAGEMENT
Catana Aim Comel Patriche Giulio Nelu



• Ale~’ M~xiin (.oik’ N,. 11 Mernbi~ Coi1n,~ui Expe,’iIos Cont,bib .

~ I fiI. Co,so~Ap. ii 1W ~i (oni~,iH~o, Auţe~i~äţt din î~ornäní~ ::

C L J01113W005 R0U267607 ~ Me %:CaniA’ţd,to’şIo, Fun,ic,,g, ~
Mn~ng.( A®,T”~lAIItMa WWW,AUORĘrpO Inteinanon Fedesaţt,n oľA’count’~,ils .~

RAPORTUL AIJDITORUL(,Ji INDEPENDENT

Către,

Aeűonarjj MOBILA RĂDĂUŢI S.A.

Raport cu privire Ia auditul Situaţiilor fiiianciare individuale

Opinie

1. Am auditat Situaţiile tinanciare iridividuale anexate ale Societăţii MOB[LA RĂDĂUŢI
S.A’ (“Soeictatea”), en sediul social în Rădăuţi, Str. Volovăţu[ui, Nr. 82, Judeţui Suceava,
identificată prin codul unic de înregistrare fiscală RO 739926, care cuprind l3ilanţu[ Ia data de
31 decetnbrje 2018, Contul de profit şi pierdere, Situaţia modificăritor capitalului propriu şi
Situaţia fluxurilor de trezoreric pentru exerciţiul financiar încheiat In această dată, precum Şi
un sumar al politicilor contabile sernnificative şi notele explicative.

2. Situaţiile linanciare individuale in 3! decembrie 2018 se identiűcă asLfel:

+ Total eapitaluri proprii: 13.774J78,GO Id

4 Profitul net at exerciţiului financiar; 2.714,00 Ici

3. În opinia noastră, Situaţiile financinre individuale anexate oferă o imagine Ftdelă a po~iţiei
financiare a Societăţii Ia data de 31 decembrie 2018, precum şi a performanţei financiare şi a
fluxurilor de trezorerie aferente exerciţiului financiar mncheiat in această dată, în conformitate
Cu prevederite Legii contabilităçii nr. 82/1991 republicată şi Ordinut Minislrutui Finariţelor
Publice nr. 1S02/2014~ pentru aprobarea Reglernentărilor contabile conforme en directivele
europene cu modilicărilc şi cornpletările ultenoare.

ikiza pemn’ opinie

4. Am clesfiuşurat auditul nostru. în conformitate cu Standardele Internaçionale de Audit
C’ISA”) şi Legea nr. 162/2017 (,,Legea”). Responsabilităţile noastre în baza acestor standarde
sunt descrise detaliat în sectiunea “.Re.sy,onsabiÍiíä~ŕŤe c21ic12/cjru/ygi in/i’-,in audit at sifuafil/or
financiare” din raportul nostru. Suntem independenţi fa~ă de Societate, conform Codului Etic
al Profesioniştilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Jnternaţionaie de Etică pentru
Contabili (codul IESBA), conform cerinţelor etice relevante pentru auditul situaţiilor
linanciare în Roniânia, inclusiv Legea şi ne-am îndeplînit celelalte responsabilităţilc etice
conform. acestor cerinţe şi conform Codului IESBA. Credem eă probete de audit pe care le
arn obţinut sunt suficiente şi adecvate pentru a lijrniza o bază pentru opinia noastră.

-Raporcul audítornlui independent
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Alte informu(ii — Ruponz’l Ađ,ninistnuorilor

5. Administratorii sunt responsabili peatru tntocmirca şi prezentarea aitor informaçii, Acele
alte informaţii cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situaţiile flnanciare şi
raportul auditorului Cu privire In acestea,

Opinia noastră en privire Ia situaţiiţe financiare flu acoperă şi aceste alte informaţii şi cu
excepţia cazului în care se rnenţionea.ză explicit hi raportul nostru, flu cxprimăm niCi Un fel de
concluzie de asigurare en privire Ia acestea.

In Icgătură en auditul situaţiilor financiare pentru oxerciţiul flnanciar încheiat Ia 31 decembrie
2018, responsabilitaten noastrA este să citim acele informaţii şi, tn acest demers să apreciem
dacă acele alte informaţii sunt sernnificativ inconseevente en situaţiile financiare, san cu
cunoştinţele pe care noi Ic-am obţinut în timpul auditului, sau dacă ole par a fi denaturate
semnificativ.

In ceca Ce priveştc Raportul adrninistratorilor, am citit şi raportăm eă acesta a fost tntocmit tn
toate aspectete semn.ificative~ hi conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.
1802/2014, punctele 489 - 492 din Reglcmentările contabile privind situaţiile financiare
anuaíe individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate.

În baza cxclusiv a aetívităţilor des%urate hi eursul auditului situaţiilor financiare, în opinia
noastrżĺ:

a) lnformaçii]e prezentate hi Raportul administratorilor pentru cxerciţiul financiar pentru
care an fost întocmite situaţiile tinanciare~ sunt in eoncordan;ă hi toate aspectele
semnificative en situaţiile financiare încheiate Ia 31 decembrie 20Ł 8;

b) Raportul administratorilor a fost întoernit în bate aspoctele semnificative, in
conform itate en Ordintil Minjsţruluj Finanţelor Publice nr. 180212014, punetele 489 -

492 din Reglcinentările contabile privind situaţiile fmanciarc anuale individuale şi
situaţii Ic financiare anuate consolidate.

In plus, în baza eunoştinţelor şi îriţelegcrii noastre Cu privire Ia Societate şi Ia niediul acestcia,
dobândito in cursul auditulul situaţiitor financiare pentru excrciţiul fmanciar încbciat In data
do 31 decembrie 2018, ni so cere să raportăm dacă am identifleat denaturări semnificative în
Raportul administratorilor. Nu avem nimie de raportat en prviro Ia acest aspect.

ResponsabiIită~le couiducerti şi ale persoanelor responsabile en guvernanfa pen/rn
si/nafiiĺeJî’uauueiare

6. Conducerea Societăţii este responsabilă pentru întocniirea situaţiilor fnaneiarc care să
ofere o imagine 5dclă in conformitate Cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.
1802/20 14 şi pentru acel control intern, pe care conducerea H consideră necesar pentru a
permite întocmirea de situaţii fuanciare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie do
fraudă, fie do croare.

Rapartul auditonilni independcnt 2
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7. In întocmirea sittiaţiilor financiare, conducerea cstc responsabilă pentru evaluarea
capacităţii Societăţii do au continua activitatea, prezentând dacă este cazul, aspecteic
referitoare Ia continuitatea activităţii şi utilizând contabilitatea ie ban continuitäţii activităţii,
cu excepţia cazului în care conducerea fib intonţionează să lichideze Socictatea san să
oprească operaţiunile, fle ~iu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.

8. Persoanele responsabile cu guvernanţa, an responsabilitatea supravegherii procesului de
raportare financiară a Societăţii.

Respousabili’ăýile amíitorului hi audit,,! sitz’aţiilorJinanciare individuale

9. Obiectivele noastre constau in obţhierea unei asigurări rezonabile privind măsura în care
situaţiilc tinanciare în ansamblu, sunt lipsite do denaturări semnificative, cauzate tie de
frauclă, tie do eroare, precurn şi in emiterea unni raport al auditorului care incLude opinia
noasträ. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat do asigware, dar nu este o garanţie a
fapmlui cä un audit dest~şurat in conforrnitate cu ISA-wile va detecta întotdeauna o
denaturare semniftcaűvă, dacă aceasta există. Denaturările pot ti cauzatc tie do fraudă, tic do
eroare şi sunt considerate semnificative dacă so poate preconiza, hi mod rezonabil că acestea,
individual sau cumutat, vor influenţa deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza
acestor situaţii financiare.

10. Ca parte a unui audit in conformitate en ISA-urile, exercitătu raţionamentul profcsional şi
menţinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. Do asemenea:

. Identiflcăni şi evatuărn riscurile do denaturare semnificativă a situaţiilor financiare,
cauzato he de li’audă, tie do eroare, proicctăm şi exocutăm proceduri do audit ca räspuns Ia
respectivele riscuri şi obţinern probe do audit suficiente şi adeovate pentru a furniza o bază
pentru opinia noastrá. Riscul do nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate do fraudă,
cste rnai ridicat decât ccl do ncdetccare a unei denaturări semnificative cauzate do eroare,
deoarece frauda poate prosupune înţelegeri secrete, fats. ornisiuni intenţionate, dcclaraţii false
şi evitarea contro]ului intern.

. Inţelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectării de proceduri do
audit adecvate circtunstanţclor, dar f~ră a avea scopul do a exprima o opinie asupra
cficacitäţii controhilui intern al Societăţii.

. Evaluăm gradul do adccvare a politicilor contabile utilizatc şi caracterul rezonabil at
estirnărilor contabile şi a! prezentărilor aferente do informaţii realizate do către conducere.

. Formulăni o concluzie cu privirc Ia gradul de adccvare a utilizării de către conducere a
contabilităţii pe baza continuităţii activităţii şi detcrminăm, PC baza probclor do audit
obţinute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire Ia evenimente sau condiţii care ar
putea. genera îndoioii seninificative privind capacitatea Societăţii do a-şi continua activitatea.

Raportul auditontlui independent 3
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. În cazul in care concluzionăm c5 exisţă o incertitudine sewnificativă, trebuic să
atragem atenţia hi raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situaţiile financiare
sau, jn cazul în care aceste prezentări sunt neadccvate, să ne modificăm opinia. ConcLuziile
joastre se bazează pe probele de audit obţinute până In data raportului auditorului. Cu tonte
acestea, evenimente san condiţii viitoarc pot dcterniina Socictatea să flu îşi mai desflíşoare
activitatea in baza principíului continuităţii activităţii.

. Evaluăm prezentarea, structura şi conţinuwi situaţiilor financiare, iflclusiv al
prezentărilor de informa;ii şi măsura in care situaţii]e financiare reflectă tranzacţiile şi
evenimenteje care stau Ia baza acestora într-o manierä care sit rezuĺte într-o prezentare fidelă.

ii. Comunicărn persoanelor responsabile cu guvernanţa printre alte aspecte, aria planiflcată
şi programarea în timp a auditului, precum şi principalcie constatări ale auditului, inch siv
once deficienţe šemnificative ale controlului intern, pe care Ic identifÎc~hn pe parcursul
auditului.

În numele,

AGENŢIA DE AUDIT FINANCIAR AFIL S.R.L.
Sediul social: Aleca Maxim Gorki, Nr.14, Jud. Botoşani
Membrä a CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI din
AUTORIZAŢIA NR, 858/12.1 L2008

Irma Luncit
Auditor financiar coordonator echipă
lnregistrată Ia Camera Auditori[or Financiari din
cu Certificatul fir. 2337/28.11.2007
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