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                            RAPORT SEMESTRIAL  

                               Pentru semetrul I 2016 

Raport semestrial conform:Legii nr.297/2004,Regulamentului C.N.V.M.(ASF) nr.1/2016 
Data raportului :29.08.2016 
Denumirea societăţii : S.C SPIT Bucovina S.A. Suceava  
Sediul social : Suceava ,str. Calea Unirii,Nr.25 bis 
Numărul de telefon/fax 0230/521164-521767 
Codul unic de înregistrare: RO 728129 
Număr de ordine în Registrul Comerţului :117 J33/117/1991 
Capital social subscris şi vărsat : 5.945.907 Lei 
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise : ATS/ 
 Ae RO 
 

   1.  Situatia economico- financiara 
 lei- 

Denumirea elementului 30.06.2015 30.06.2016 

Active imobilizate din care: 13.962.772 12.925.239 

- necorporale             113             113 

- corporale 12.510.078 12.510.075 

- financiare   1.452.581       415.051 

Active circulante totale din care:   2.401.062   2.437.477 

- stocuri     1.778.561   1.883.714 

- creante      581.526      539.842 

-casa si conturi curente        40.975        14.581 

Cheltuieli in avans                 0                 0 

Datorii pe termen scurt      125.378      166.799 

Active circulante nete    2.275.684   2.280.126 

Total active minus datorii curente 16.238.456 15.205.365 

Datorii pe termen lung 0                 0 

Proviz. Riscuri cheltuieli 0                 0 

Venituri in avans 0                 0 

Capital social    5.945.907    5.945.907 

Rezerve din reevaluare 11.453.442 11.453.442 

Rezerve        91.091         91.091 

Profit sau pierderea raportata   -1.262.857   -2.293.002 

Profit sau pierderea  exercitiului 
financiar 

        10.873           7.927 

Capitaluri proprii 16.238.456 15.205.365 

 

 
 
 
 

Calea Unirii 25 bis,  Suceava 
R.C.:J33/117/1991 
Cod fiscal: RO 728129 

 
Tel. SECRETARIAT : 0230/521164 
Tel. DESFACERE : 0230/257834 
Fax: 0230/521767 

E-mail:iraspit @yahoo.com 

S.C. “S.P.I.T. – BUCOVINA” S.A.  SUCEAVA 

-  Confecţii piese de schimb auto; 
 - I.T.P.  
 - Piese turnate din fontă 
 - Produse şi lucrări diverse 

Produsele  şi  serviciile  noastre  au  următoarele  acreditări 

RAR        AFER         
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Analizand elementele bilantului contabil comparativ  cu aceeasi perioada a anului trecut se 
constata urmatoarele: 

- la 30.06.2016 societatea are in patrimoniu imobilizari corporale in valoare de 2.510.075 
lei ,ceea ce reprezinta   81,38%  din total active ; 

- la 30.06.2016 societatea are in patrimoniu imobilizari financiare in valoare de 415.051 lei , 
inregistrand o reducere cu  71,43 %,scadere care se datoreaza inregistrarii ajustărilor  
pentru pierderile de valoare; 

- stocurile la 30.06.2016 sunt in valoare de 1.892.502 lei reprezentand 12,31 % din total 
active ,iar la 30.06.2015 erau in valoare de 1.778.561 lei  reprezentand 10,87%; 

- creantele la 30.06.2016 sunt in valoare de  539.842 lei   reprezentand  3,51% din total 
active,iar la 30.06.2015 erau in valoare de 581.526 reprezentand 3,55% din total active. 

-casa si conturile curente la banci in lei la 30.06.2015 sunt in valoare de  14.581 lei iar la 
30.06.2015 erau de 40.975 lei . 

Situatia profiturilor reinvestite : nu este cazul . 

Situatia Contului de profit si pierdere:  
- lei- 

                    30.06.2015                  30.06.2016 

Cifra de afaceri 368.505 358.670 

Venituri din exploatare 540.062 373.144 

Cheltuieli de exploatare 529.070 360.842 

Rezultatul din exploatare 10.992 12.302 

Venituri financiare 98 7 

Cheltuieli financiare 217 4.382 

Rezultat financiar  -119 4.375 

Venituri totale 540.160 373.151 

Cheltuieli totale 529.287 365.224 

Rezultatul brut 10.873 7.927 

.Impozit pe profit 0 0 

Rezultatul net 10.873 7.927 

Analizand Contul de profit si pierdere  comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent 
se constata urmatoarele: 

 -Cifra de afaceri la 30.06.2016 este de  358.670 lei ,in scadere cu 9.835 lei fata de aceeasi 
perioada a anului trecut; 

 -Veniturile totale sunt in valoare de 373.151 lei ,cu 30,92% mai mici fata de 30.06.2015; 

- Cheltuielile totale sunt in valoare de 365.224 lei ,cu 31% mai mici fata de 30.06.2016; 

-Cheltuielile cu personalul in valoare de 253.338 lei ,in scadere cu 18,45% fata de aceeasi 
perioada a anului trecut. 

    Societatea nu a distribuit dividende in ultimii ani. 

    Disponibilul din conturi si casa la 30.06.2016 este de 14.581 lei,in scadere cu 64,41%  
fata  de aceeasi perioada  a anului trecut. 

 

2.Analiza activitatii societatii comerciale  

    Societatea comerciala SC SPIT Bucovina SA are ca obiect de activitate productia de 
piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare autovehicule. 

    In primul semestru al anului 2016 valoarea totala  a veniturilor realizate a fost in suma de 
373.151 lei iar valoarea totala a cheltuielilor a fost in suma de 365.224 lei .La sfarsitul 
semetrului I 2016,societatea a inregistrat un profit net de 7.927 lei ,fata de aceeasi 
perioada  a anului anterior  cand societatea inregistra un profit in suma de 10.873 lei. 
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    Veniturile din exploatare in valoare de 373.144 lei au scazut in primul semestru al anului 
2016 cu 30,91% fata de aceeasi perioada a anului precedent ,iar cheltuielile de exploatare 
in valoare de 360.842 lei au scazut cu 31,18% fata de 30.06.2015. 

    Activitatea de exploatare s-a incheiat cu un profit de 12.302 lei fata de 10.992 lei la 
30.06.2015. 

     Rezultatul financiar la 30.06.2016 inregistreaza pierdere in suma de 4.375 lei ,fata de 
119 lei la 30.06.2015. 

     Societatea nu a inregistrat venituri extraordinare si cheltuieli extraordinare in perioada  
ianuarie –iunie 2016. 

     La 30.06.2016 s-a inregistrat o scadere a numarului mediu de angajati fata de aceeasi 
perioada a anului 2015 de la 32 angajati la 21. 

       2.1  Lichiditatea societatii comerciale   

Indicatori de lichiditate : 

-indicatorul lichiditatii curente = 14,67 

  In perioada ianuarie –iunie 2016 indicatorul lichiditatii curente este de 14,67 fata de 
perioada ianuarie –iunie 2015 cand a fost de 14,75 evidentiind o mentinere a capacitatii de 
plata. 

   Principalii factori care ar putea afecta lichiditatea societatii sunt blocajul finaciar , lipsa de 
comenzi,neincasarea la timp a creantelor. 

 

       2.2 Cheltuieli de capital  

Imobilizarile financiare au scazut 71,43 % datorita  inregistrarii ajustărilor  pentru pierderile 
de valoare; 

 

 3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale  

     3.1 Cazuri de nerespectare a obligatiilor financiare 

Nu s-au inregistrat cazuri de nerespectare a obligatiilor financiare in decursul primului 
semetru al anului 2016. 

     3.2.Drepturile detinatorilor de valori mobiliare  

Structura actionariatului la 30.06.2016 nu asuferit modificari. 

4. Tranzactii semnificative 

Nu sunt identificate la data raportarii. 

 

Nota : Raportarea contabila semetriala nu a fost auditata . 

Anexam prezentului raport Raportarea contabila semetriala la 30.06.2016. 

     

 Presedintele Consiliului de Administratie                 
 Director General,                                                      Director economic,                                
 Buturca  Marian                                                        Gavriliuc Daniela       



MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 
Index încărcare: 98848911 din 15.08.2016 
Aţi depus un formular tip S1027  cu numărul de înregistrare INTERNT-98848911-2016 din data de
15.08.2016 pentru perioada de raportare 6 2016 pentru CIF: 728129
 

Nu există erori de validare.


