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 Raport semestrial întocmit în conformitate cu art. 65, din Legea nr. 24/2017, 

privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, în formatul prevăzut 

în anexa nr. 14, din REGULAMENTUL nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente 

financiare şi operaţiuni de piaţă emis de AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE 

FINANCIARĂ 

 Data raportului: 10.08.2018 

 Denumirea emitentului  "ELECTROARGES" SA 

 Sediul social: Curtea de Arges, str. ALBESTI, nr. 12, jud. ARGES, cod 115300 

 Nr. TEL/FAX: 0248 724 000/0248 724 004  

 Nr. si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J03/758/1991 

 Cod unic de înregistrare: RO 156027 

 Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB- pe 

Piata Principala Categoria II – Actiuni 

 Capitalul social subscris si varsat:  6.976.465,00 lei 

 Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent: ELGS 

 

I.  Evenimente importante care au avut loc în primele 6 luni ale exerciţiului şi 

impactul acestora asupra raportării contabile semestriale. 
 
Electroarges SA Curtea de Arges are ca obiect de activitate producerea si comercializarea de 
bunuri electrocasnice de larg consum, executarea de lucrari si servicii pentru agentii 
economici, cu respectarea legislatiei in vigoare. 
Produsele realizate in semestrul I 2018 au fost livrate atat pe piata externa, cat si pe cea 
interna, unde s-a incercat consolidarea pozitiei ca firma producatoare de aparate 
electrocasnice, aparate de uz gospodaresc, aparate profesionale de uz semiindustrial si 
hotelier, echipamente industriale si subansample destinate producatorilor locali. 
La export principalele piete de desfacere au fost: Germania (aspiratoare si cenusare), Franta 
(aspiratoare si incubatoare). 
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Pe piata interna produsele Electroarges au fost vandute prin distribuitori si vanzari directe. 
Tot la intern, Electroarges SA a avut colaborari pentru vanzarea de repere la Steinel 
Electronics, CER Cleaning Equipment, Kober si altele. 
 

Principalele riscuri şi incertitudini pentru următoarele 6 luni ale exerciţiului. 

Riscul de piata 

 

Economia româneasca se afla în continua schimbare, existând nesiguranta cu privire la 
dezvoltarea economica în viitorul apropiat. Conducerea nu poate prevedea schimbarile ce vor 
avea loc în România si efectele acestora asupra situatiei financiare, asupra rezultatelor din 
exploatare si asupra fluxurilor de trezorerie ale societatii.  
 
Riscul valutar 

 

Riscul valutar reprezinta riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze ca urmare a 
variatiei cursurilor de schimb valutar. 
Societatea este expusa riscului valutar deoarece aproximativ 97% din activitatea societatii se 
deruleaza în valuta. Fluctuatiile cursului de schimb sunt greu de anticipat, iar o eventuala 
apreciere sau depreciere nu va afecta în mod semnificativ veniturile si cheltuielile societatii, 
intrucat aproximativ 70% din cheltuieli sunt exprimate in lei.  
 

 Riscul ratei dobânzii 

 

Riscul ratei dobânzii reprezinta riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze ca 
urmare a variatiei ratelor dobânzilor de pe piata.  
 

Principalele tranzacţii între părţile afiliate 

In semestrul 1 2018, nu au fost tranzactii majore intre partile afiliate. 

II. SITUATIA ECONOMICO – FINANCIARA 
 

a) ELEMENTE DE BILANT 

Societatea a inregistrat un total activ in suma de 122.143.740 lei, la data de 30.06.2018, 

structurat astfel: 

Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la data 
de 30.06.2018 fata de anul 2017: 
 
                            = lei =    
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% în TOTAL 

PATRIMONIU 

 

INDICATORI 

 

Sold la 

30.06.18 

 

Sold la 

31.12.17 
2018 2017 

% 2018/ 

2017 

I. Imobilizari necorporale 415682 402365 0.34 0.35 103.31 

II. Imobilizari corporale 22542484 19386867 18.46 16.81 116.28 

III. Imobilizari financiare 22094572 30832042 18.09 26.73 71.66 

A. TOTAL IMOBILIZARI (I+II+III) 45052738 50612274 36.89 43.88 89.02 

IV. Stocuri 24788883 20737672 20.29 17.98 119.54 

V. Creante 30091482 21598049 24.64 18.73 139.33 

VI. Inv. financiare pe termen scurt 4789311 7082314 3.92 6.14 67.62 

VII. Numerar si alte disponibilitati lichide 16996116 15238576 13.91 13.21 111.53 

B. TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (IV+V+VI+VII) 76665792 64656611 62.77 56.06 118.57 

C. CONTURI DE REGULARITATE 425210 66886 0.35 0.06 635.72 

D. DATORII CE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA  DE 

PÂNA LA UN AN 

52699680 39294574 43.15 34.07 134.11 

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, respectiv DATORII CURENTE 

NETE 

23548058 24581617 19.28 21.31 95.80 

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 68600796 75193891 56.16 65.20 91.23 

G. DATORII CE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA MAI 

MARE DE UN AN  

686524 871357 0.56 0.76 78.79 

H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI 6376304 6433112 5.22 5.58 99.12 

I. VENITURI IN AVANS 3457716 3931918 2.83 3.41 87.94 

VIII. CAPITAL SOCIAL 6976465 6976465 5.71 6.05 100.00 

IX.  AJUSTARI CAPITAL SOCIAL 0  * * * 

X. PRIME DE CAPITAL 0 0 * 0 * 

XI. REZERVE DIN REEVALUARE 1756292 1756292 1.44 1.52 100.00 

XII. AJUSTAREA LA HIPERINFL A ALTOR ELEM DE CAP (-)524338 (-)71856 (-)0.43 (-)0.06 729.71 

XIII. REZERVE 33154032 31367383 27.14 27.20 105.70 
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XIV. REZULTATUL REPORTAT 12326909 12326909 10.09 10.69 100.00 

XV. REZ REPORTAT PROV DIN ADOPT IFRS 0 0 * * * 

XVI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR 4101660 12874619 3.36 11.16 31.86 

XVII. REPARTIZAREA PROFITULUI 0 0 * * * 

XVIII. CASTIGURI LEGATE DE INSTRUM DE CAPITALURI 

PROPRII 

1132496 1132496 0.93 11.16 100.00 

J. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. VIII la rd. XII) 58923516 64804810 48.24 56.19 90.72 

TOTAL ELEMENTE DE PATRIMONIU:  

(A+B+C) sau (D+G+I+J) 

122143740 115335771 100.00 100.00 105.90 

 

 
Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la data 
de 30.06.2018 fata de semestrul 1 2017 

 
                     = lei =    

% în TOTAL 

PATRIMONIU 

 

INDICATORI 

 

Sold la 

30.06.18 

 

Sold la 

30.06.17 
2018 2017 

% 2018/ 

2017 

I. Imobilizari necorporale 415682 400820 0.34 0.32 103.71 

II. Imobilizari corporale 22542484 25179980 18.46 20.21 89.53 

III. Imobilizari financiare 22094572 20354184 18.09 16.33 108.55 

A. TOTAL IMOBILIZARI (I+II+III) 45052738 45934984 36.89 36.86 98.08 

IV. Stocuri 24788883 22258466 20.29 17.86 111.37 

V. Creante 30091482 28964663 24.64 19.23 103.89 

VI. Inv. financiare pe termen scurt 4789311 15769404 3.92 12.65 30.37 

VII. Numerar si alte disponibilitati lichide 16996116 16677780 13.91 13.38 101.91 

B. TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (IV+V+VI) 76665792 78670313 62.77 63.13 97.45 

C. CONTURI DE REGULARITATE 425210 14538 0.35 0.01 2924.82 

D. DATORII CE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA  DE 52699680 47774386 43.15 38.34 110.31 
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PÂNA LA UN AN 

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, respectiv DATORII CURENTE 

NETE 

23548058 30063154 19.28 24.12 78.33 

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 68600796 75998138 56.16 60.98 90.27 

G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI 

MARE DE UN AN  

686524 1029785 0.56 0.83 66.67 

H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ŞI CHELTUIELI 6376304 6075764 5.22 4.88 104.95 

I. VENITURI IN AVANS 3457716 4355571 2.83 3.50 79.39 

VIII. CAPITAL SOCIAL 6976465 6976465 5.71 5.60 100.00 

IX.  AJUSTARI CAPITAL SOCIAL 0 0 * * * 

X. PRIME DE CAPITAL 0 0 * * * 

IX. REZERVE DIN REEVALUARE 1756292 1769778 1.44 1.42 99.24 

XII. AJUSTAREA LA HIPERINFL A ALTOR ELEM DE CAP (-)524338 5849655 -0.43 4.69 * 

X. REZERVE 33154032 29809886 27.14 23.92 111.22 

XI. REZULTATUL REPORTAT 12326909 12746594 10.09 10.23 96.71 

XV. REZ REPORTAT PROV DIN ADOPT IFRS 0 0 * 0 * 

XII. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR 4101660 7099455 3.36 5.70 57.77 

XIII. CASTIGURI LEGATE DE INSTRUM DE CAPITALURI 

PROPRII 

1132496 1132496 0.93 * 100.00 

J. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. VIII la rd. XII) 58923516 65384329 48.24 52.47 90.12 

TOTAL ELEMENTE DE PATRIMONIU:  

(A+B+C) sau (D+G+I+J) 

122143740 124619835 100.0 100.0 98.01 

 

 

b) CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE:  

INDICATORI 6/30/2018 % 6/30/2017 % % 2018/2017 

Cifra de afaceri netă – Total, din care: 99,722,593 82.88 104,561,461 95.35 95.37 
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    - Venituri din vânzarea produselor 

finite 

98,177,220 81.60 100,897,826 92.01 97.30 

    - Venituri din lucrări şi servicii 

executate 

412,433 0.34 426,695 0.39 96.66 

    - Venituri din redevente şi chirii 51,158 0.04 351,010 0.32 14.57 

    - Venituri din vânzarea mărfurilor 1,097,327 0.91 2,833,950 2.58 38.72 

    - Venituri din alte activităţi 16,475 0.01 81,071 0.07 20.32 

    - Reduceri comerciale acordate -32,020 -0.03 -29,091 -0.03 110.07 

Venituri din exploatare – Total, din 

care: 

119,612,142 99.41 107,650,828 98.17 111.11 

    - Cifra de afaceri 99,722,593 82.88 104,561,461 95.35 95.37 

    - Variaţia stocurilor 18,987,355 15.78 1,736,203   1093.61 

    - Producţia imobilizată 0 0.00 27,124 0.00 0.00 

    - Alte venituri din exploatare  902,194 0.75 1,326,040 1.21 68.04 

Cheltuieli pt. exploatare – Total din 

care: 

113,468,772 98.43 100,078,825 99.04 113.38 

  - Cheltuieli cu mat. prime şi 

mat.consumabile 

90,977,912 78.92 78,044,766 77.23 116.57 

  - Reduceri comerciale primite -8,810 -0.01 -7738 0.00 0.00 

  - Alte cheltuieli materiale 407,876 0.35 99,702 0.10 409.10 

  - Cheltuieli privind mărfurile 1,046,684 0.91 2,528,097 2.50 41.40 

  - Cheltuieli cu personalul 10,319,606 8.95 10,062,340 9.96 102.56 

  - Cheltuieli cu amortizările şi 

provizioanele 

1,598,783 1.39 3,804,270 3.76 42.03 

  - Alte cheltuieli de exploatare 9,126,721 7.92 5,547,388 5.49 164.52 
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I. REZULTAT  DIN EXPLOATARE – 

PROFIT   

6,143,301   7,572,003   81.13 

Venituri financiare 708,444 0.59 2,009,788 1.83 35.25 

Cheltuieli financiare 1,813,340 1.57 973,109 0.96 186.35 

II. REZULTATUL FINANCIAR   -1,104,896   1,036,679     

III. REZULTATUL CURENT – PROFIT  5,038,475   8,608,682     

VENITURI TOTALE 120,320,586 100.00 109,660,616 100.00 109.72 

CHELTUIELI TOTALE 115,282,112 100.00 101,051,934 100.00 114.08 

IV. REZULTATUL BRUT AL 

EXERCIŢIULUI – PROFIT   

5,038,474   8,608,682   58.53 

Impozit pe profit 936,814   1,509,227     

V. REZULTATUL NET AL 

EXERCIŢIULUI – PROFIT   

4,101,660   7,099,455   57.77 

      

 
Mentiune: in Semestrul 2 al anului 2017 si in semestrul 1 al anului 2018 

Electroarges SA a efectuat investitii si cheltuieli privind achizitia de utilaje si 
echipamente, reparatii, demolari, constructii, modernizari, etc., in valoare de peste 
9.000.000 lei. 

 
 

  c) CASH – FLOW:  

            Metoda indirecta                                    - LEI- 

Denumire indicator Flux de numerar 

01.01.2018 

Flux de numerar 

30.06.2018 

A 2 4 

+/- Rezultatul exercitiului 12.874.619 4.101.660 
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+ Amortizarea inclusa in costuri 2.958.726 1.655.591 

- Variatia stocurilor   (+/-) (+)1.155.226 (+)4.051.211 

- Variatia creantelor  ( +/-) (+)4.471.785 (+)8.493.433 

+ Variatia furnizorilor si clientilor creditori (+/-) (+)821.198 (+)9.285.268 

- Variatia altor elemente de activ (+/-) (-)5.050.443 (-)11.287.072 

+ Variatia altor elemente de pasiv (-)22.723.622 (-)12.161.140 

A = Fluxul de numerar din activ de  exploatare (-)6.645.647 (+)1.623.807 

+ Sume din vanzarea activelor si mijloacelor 

fixe 

867.701 280.139 

- Achizitii de imobilizari corporale 3.563.279 3.792.857 

+ =B  Flux de numerar din activitatea de 

investitie 

(-)2.695.578 (-)3.512.718 

+ Variatia imprumuturilor (+/-) din care: 

* Credite pe termen scurt 

(+)2.650.236 

(+)2.967.093 

(-)469.537 

(-)284.704 

+ Dividende platite 6.395.773 4.115.988 

+ = C  Fluxul de numerar din activitatea 

financiara 

9.046.009 (+)3.646.451 

+Disponibilitati banesti la inceputul anului 

2018 

15.533.792 15.238.576 

+  Flux de numerar net (A+B+C) (-)295.216 (+)1.757.540 

= Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei 15.238.576 16.996.116 
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2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII ELECTROARGES SA 

Nu se cunosc evenimente care ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale în aceasta 

perioada. 

ACTIVE IMOBILIZATE: 

I. Imobilizari necorporale, au crescut usor in semestrul I 2018 fata de perioada precedenta.  

II. Imobilizari corporale, dupa natura lor: terenuri, mijloace fixe si investitii in curs, au crescut  

fata de perioada precedenta cu 16.28%, determinata de achizitii de mijloace fixe, respectiv 

masini de injectie. Valoarea ramasa a imobilizarilor corporale la data de 30.06.2018 este de 

22.542.484 lei, fata de 19.386.867 lei inregistrata la 31.12.2017. 

III. Imobilizarile financiare inregistreaza o scadere cu 28.34% determinata de scaderea 

creantelor imobilizate.  

 

ACTIVE CIRCULANTE: 

 IV. Stocurile in valoare de 24.788.883 lei, inregistrate la data de 30.06.2018, au crescut fata 

de perioada anterioara cu 19.54%.  

 V. Creante. La 30.06.2018 societatea a inregistrat un total al creantelor in suma de 30.091.482 

lei, in care ponderea o detine grupa “creante comerciale”, cu suma de 15.421.969 lei. Fata de 

perioada anterioara s-a inregistrat o crestere a crantelor totale  cu 39.33%, iar in structura, 

creantele comerciale - Clienti au crescut fata de perioada anterioara cu 131.18%. Creantele 

fiscale de recuperat de la bugetele statului au scazut cu 10.02%, fata de inceputul anului.  

VI. Investitii financiare pe termen scurt – au inregistrat o scadere cu 69.63% fata de aceeasi 

perioada a anului precedent, ajungand la valoarea de 4.789.311 lei, datorata in principal 

vanzarii actiunilor Carbochim. 

VII. Numerar si alte disponibilitati lichide - însumând la data de 30.06.2018 suma de 

16.996.116 lei, in crestere fata de perioada anterioara cu 11.53 %. Ponderea in total activ a 

disponibilitatilor banesti in sold la 30.06.2018 a crescut usor la 13.91% fata de 13.38% cat a 

fost in aceeasi perioada a anului precedent. 

VIII. Profituri reinvestite –  ELECTROARGES SA a încheiat activitatea semestrului I 2018 cu 

profit net de 4.101.660 lei, in scadere fata de aceeasi perioada a anului precedent. 
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 TOTAL ACTIVE CURENTE: La 30.06.2018 activele curente în suma de 76.665.792 lei  

au crescut fata de perioada precedenta. 

DATORII 

Societatea comerciala Electroarges SA inregistreaza la data de 30.06.2018 datorii ce trebuie 

platite intr-o perioada de pana la un an, in suma de 52.699.680 lei, in urmatoarea structura: 

-   26.483.127 lei - datorii comerciale - furnizori si asimilati; 

-   2.909.104 lei - datorii fata de bugete si fonduri; 

-   20.625.060 lei - creditori diversi, dividende si decontari cu personalul; 

-   2.682.389 lei – credite pe termen scurt. 

Datoria foarte mare la “Furnizori” se inregistreaza datorita modalitatii de plata practicata cu 

partenerii externi, respectiv la 60 zile, dar si achizitiilor din ultima decada a lunii iunie 2018 

pentru asigurarea bazei de materii prime si materiale pentru perioada iulie-august cand 

partenerii-furnizori sunt in vacanta. 

Datoriile fiscale înregistrate la 30.06.2018 reprezinta contributiile si impozitele curente, 

aferente lunii iunie 2018 cu scadenta la 25.07.2018 si ale lunilor anterioare, Aprilie, Mai, Iunie 

2018 solicitate in compensare cu TVA de rambursat (prezentate la creante fiscale), 

nesolutionate inca de ANAF Bucuresti. Mentionam ca, indiferent de data solutionarii cererii de 

compensare, debitele fiscale vor fi considerate achitate la data cererii de rambursare, deci nu 

vor colecta penalitati de neachitare la scadenta. 

 TOTAL PASIVE CURENTE = 53.386.204 lei, reprezinta total datorii, din care: 

- datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an: 52.699.680 lei, prezentate 

anterior; 

- datorii ce trebuie platite intr-o perioada de peste un an in suma de 686.524 lei, 

reprezentand credit pentru investitii in baza proiectului “Eficienta si competitivitate – 

prioritati in dezvoltarea Electroarges S.A”, proiect cofinantat din Fondul Europen de 

Dezvoltare Regionala, acordat prin Raiffeisen Bank la 22.09.2016. 

CAPITALURI PROPRII 

   Electroarges SA inregistreaza capitaluri proprii in valoare de 58.923.516 lei, in scadere  cu 

9.08% fata de perioada anterioara, inregistrata ca urmare a rezultatului perioadei de 

raportare de 4.101.660 lei. 
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  Capitalul social la 30.06.2018 este in  suma de 6.976.465 lei, iar sursele proprii de 

finantare sunt reprezentate din:  

- rezerve din reevaluarea imobilizarilor corporale in suma de 1.756.292 lei, efectuata in baza 

HG nr. 1553/2003 si inregistrate in patrimoniu la 31.12.2003, ca urmare a HAGOA din  data 

de 27.03.2004 si a reevaluarii constructiilor efectuata in decembrie 2006 si inregistrata in 

contabilitate la 31.12.2006 si aprobata prin HAGOA din 31.03.2007; reevaluarea 

constructiilor la 31.12.2012 nu a dus la diferente din reevaluare nete de inregistrat in 

contabilitate, iar reevaluarea a fost aprobata prin HAGOA din 27.04.2013. 

- rezerve in suma de 33.154.032 lei, in care suma de 9.172.397 lei constituie facilitati fiscale 

prevazute de OG 40/2002, respectiv majorari si penalitati scutite la plata ca urmare a achitarii 

a 30% din debitele restante pana la data semnarii conventiei de esalonare la plata cu Casa de 

Sanatate si Ministerul Finantelor Publice; si a reducerii cu 75% a majorarilor si penalitatilor 

amanate la plata si care, urmare a indeplinirii tuturor conditiilor de derulare a conventiei de 

esalonare incheiata cu MFP – Casa de Pensii pana la 30.11.2004, a fost inregistrata in 

contabilitate la 31.12.2004, in baza prevederilor HG nr. 94/2004; 

- rezultatul exercitiului financiar curent (profit) in suma de 4.101.660 lei; 

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE 

Veniturile din exploatare au inregistrat o crestere cu 11.11% fata de aceeasi perioada a anului 

trecut, iar cheltuielile de exploatare cu 13.53%, astfel ca societatea a inregistrat la 30.06.2018 

profit net de 4.101.661 lei, in scadere cu 42.23% fata de primele 6 luni din 2017. 

Ponderea exportului in totalul vanzarilor in semestrul I anul 2017 era de 93.73%, iar in sem I 

2018 a fost de 98.68%, fiind inregistrata preponderent pe relatia Kaercher. De mentionat ca 

exportul majoritar se deruleaza in tari UE. 

Veniturile financiare au inregistrat o scadere fata de perioada anterioara in procent de 

64.75%, in timp ce cheltuielile financiare au crescut cu 86.35%, ceea ce a  determinat o 

pierdere financiara in suma de 1.104.896 lei. 

Ponderea cheltuielilor financiare in total costuri a crescut la 1.57% fata de semestrul I 2017, 

determinata de cresterea cheltuielilor din diferentele de curs valutar, precum si de pierderile 

din reevaluarea portofoliului de actiuni, precum si vanzarea pachetului de actiuni detinut la 

Carbochim SA. 
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Scaderea cifrei de afaceri in semestrul I 2018 fata de semestrul I 2017 a fost determinata pe 

de o parte de scaderea veniturilor din vanzarea produselor finite cu 2.70%, precum si de 

scaderea altor grupe de venituri, si anume: 

  - veniturile din chirii au scazut cu 85.43%; 

  - veniturile din vanzarea marfurilor au scazut cu 61.28%. 

Cheltuieli din exploatare au crescut si ele, proportional cu cresterea veniturilor din 

exploarare, respectiv 13.53%. 

 

 INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI SEMNIFICATIVI: 
 

Nr. Explicaţie 
              Mod 

calcul   30.06.2018 

Crt.       Realizari 

  I.  INDICATORI DE LICHIDITATE          

1 Lichiditate generala Active circulante 76.665.792   1,45 

  (Solvabilitatea generala) Datorii  curente 52.699.680     

2 Lichiditate imediata Active circulante - Stocuri 51.876.909   0,98 

  (Solvabilitatea imediata) Datorii  curente 52.699.680     

 II. INDICATORI DE RISC     

  1 Rata generala a indatorarii Datorii totale  53.386.204   0,91 

    Capital propriu 58.923.516     

2 Solvabilitate patrimoniala Capital propriu  *  100 58.923.516 * 100 48.24 

    Total pasiv 122.143.740     

  III.  INDICATORI DE GESTIUNE           

1 Viteza de rotatie a stocurilor Cifra de afaceri neta  99.722.593   4,38 

    Stoc mediu global 22.763.278    

2 Numar zile de stocare Stoc mediu global  x  360 22.763.278 *181 41,32 

    Cifra de afaceri neta 99.722.593     

3 Viteza de rotatie a clientilor Sold mediu clienti  x  360 11.246.053 *181 20,41 

    Cifra de afaceri neta 99.722.593     

4 Viteza de rotatie a activelor imobilizate Cifra de afaceri neta 99.722.593   2,21 

    Active imobilizate 45.052.738     

5 Viteza de rotatie a activelor totale Cifra de afaceri neta 99.722.593   0, 82 

    Active totale 122.143.740     

6 Viteza de rotatie a furnizorilor Sold mediu furnizori x  360 21.840.493 *181 39.64 
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    Cifra de afaceri neta 99.722.593     

  IV  INDICATORI DE PROFITABILITATE           

1 Rata rentabilitatii profitului din Profit din exploatare * 100 6.143.370 * 100 5,03 

  Exploatare Active totale 122.143.740     

2 Rata rentabilitatii profitului net Profit net * 100 4.101.660 * 100 3,36 

    Active totale 122.143.740     

3 Rata profitului brut Profit brut       * 100 5.038.474 * 100 5,05 

    Cifra de afaceri neta 99.722.593     

4 Rata rentabilitatiii veniturilor Profit brut x 100 = 5.038.474 * 100 4,18 

    Venituri totale perioada 120.470.965     

5 Rata rentabilitatii capitalului Profit brut x 100 = 5.038.474 * 100 8.55 

    Capital propriu 58.923.516     

6 Rezultatul net per actiune Profit net   4.101.660   0,06 

    Numar actiuni 69.764.650     

7 Rentabilitate in functie de cifra Profit net x 100 = 4.101.660 * 100 4,11 

  de afaceri sau rata marjei nete Cifra de afacei 99.722.593     

8 Gradul de acoperire a cheltuielilor Total venituri x 100 = 120.470.965 * 100 104,36 

  cu venituri Total cheltuieli 115.432.491     

 

 

1.Indicatori de lichiditate 

 

 1.1.Indicatorul lichidităţii curente  = active curente/ datorii curente = 1,45 
Valoarea recomandata acceptabila este cuprinsa între valoarea de 1 si 3 si ofera garantia 
acoperirii datoriilor cumulate din activele curente. 
 1.2.Indicatorul lichiditatii imediate = Active curente – stocuri / Datorii curente= 0,98 
Acest indicator este numit si test acid si arata posibilitatea societatii de a-si acoperi datoriile 
curente din creantele si disponibilitatile care sunt active usor realizabile care nu mai necesita 
alte cheltuieli suplimentare. Acest indicator este usor peste limita inferioara, în aceste conditii 
societatea nu va fi nevoita sa apeleze la stocuri pentru transformarea acestora in 
disponibilitati . 
 
2.Indicatori de risc   

 
2.1.Rata generala a indatorarii 

Datorii totale/capital propriu =  0.91 
Valoarea recomandata acceptabila este cuprinsa între valoarea de 0,1 si 2 si ofera garantia 
acoperirii datoriilor cumulate din activele curente. 
Acest indicator mai este cunoscut si sub denumirea de "rata de levier" si exprima îndatorarea 
totala (pe termen scurt, mediu si lung) a entitatii  în raport cu capitalul propriu.  
Rezultatul trebuie sa fie subunitar, o valoare supraunitara însemnând un grad de îndatorare 
ridicat. O valoare ce depaseste 2,00 exprima un grad foarte ridicat de îndatorare, societatea 
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putându-se afla chiar in stadiul de faliment iminent daca rezultatul depaseste de cateva ori 
pragul de 2,33. Nu este cazul entitatii Electroarges SA, care are un indicator subunitar, 
situându-se între limitele recomandate. 
 
3. Indicatorii de gestiune 

 

Din analiza indicatorilor de gestiune s-a desprins concluzia ca viteza de rotatie a stocurilor 
este satisfacatoare, numarul zilelor de stocare este de 41,32 zile respectiv 1,38 luni, furnizorii 
sunt platiti la un numar de 39,64 zile, mai mare decât are loc încasarea creantelor, clientii se 
încaseaza într-un interval de circa 20,41 zile. Viteza de rotatie a activelor imobilizate = Cifra 
de afaceri / Active imobilizate evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate 
prin exprimarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate. 
 

4. Indicatorii de profitabilitate   

 

Exprima eficienta entitatii în realizarea de profit din resursele disponibile . Din analizele 
efectuate s-a costatat ca entitatea are posibilitatea obtinerii de profit din resursele 
disponibile, iar capacitatea acoperirii cheltuielilor cu venituri este cu  4,36% mai mare. 
  
 
 

3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA 

SOCIETATII  

3.1. In semestrul I 2018 societatea nu a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile 

financiare. 

3.2. În sem. I  2018 nu s-au înregistrat modificari privind drepturile detinatorilor de valori 

mobiliare emise de SC ELECTROARGES SA. 

 

4. TRANZACTII SEMNIFICATIVE 

 In primul semestru al anului 2018, ELECTROARGES SA a achizitionat prin intermediul Bursei 

de Valori Bucuresti un pachet semnificativ de actiuni la Mobila Radauti, reprezentand 35,3% 

din capitalul social, ajungand la finele semestrului la 40,2188% detineri. 

Actiunile detinute de ELECTROARGES SA au valoare nominala de 0,10 lei si au fost 

tranzactionate pe Bursa de Valori Bucuresti, Piata Principala Categoria II – Actiuni, la un pret 

mediu de 1,2200 lei/actiune, pretul maxim cotat fiind de 1.795 lei/actiune, iar pretul minim 

de   1,1000 lei/actiune. 
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PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE, 

CONSTANTIN STEFAN 



 

 

 

 
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE  

PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 30 IUNIE 2018 
           

                                                                                                                          - LEI - 

 30.06.2017 30.06.2018 

Active    

Active imobilizate   

Imobilizari corporale 19.386.867 22.542.484 

Imobilizari necorporale 402.365 415.682 

Fond comercial 0 0 

Investitii imobiliare 0 0 

Active financiare 30.823.042 22.094.572 

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 50.612.274  45.052.738 

Active circulante   

Stocuri 20.737.672 24.788.883 

Ceante comerciale si de alta natura 21.598.049 30.091.482 

Cheltuieli in avans 66.886 425.210 

Investitii financiare pe termen scurt  7.082.314 4.789.311 

Numerar si echivalente de numerar 15.238.576 16.996.116 

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE 64.723.497 77.091.002 

   

TOTAL ACTIVE 115.335.771 122.143.740 

   

Datorii comerciale si de alta natura 17.197.859 16.483.127 

Imprumuturi purtatoare de dobanda pe termen scurt 2.967.093 2.682.389 

Alte datorii 19.129.622 23.534.164 

DATORII PE TERMEN SCURT 39.294.574 52.699.680 

   

Imprumuturi pe termen lung 871.357 686.524 

Venituri inregistrate in avans pe termen lung   

TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG 871.357 686.524 

   

Datorii din impozite curente   



 

 

Datoria privind impozitul amanat   

TOTAL DATORII 40.165.931 53.386.204 

   

Venituri in avans-din care subventii pentru investitii 3.931.918 3.457.716 

Provizioane 6.433.112 6.376.304 

Capital social 6.976.465 6.976.465 

       - Capital subscris 6.976.465 6.976.465 

       - Ajustarea la hiperinflatie a capitalului social 0 0 

Prime de capital 0 0 

Rezerve de capital 1.617.005 1.617.005 

Ajustarea la hiperinflatie a rezervelor legale 2.540.349 2.540.349 

Rezerve din reevaluare imobilizari corporale 1.756.292 1.756.292 

Rezerve din reevaluare 0 0 

Castiguri legate de instrumente de capital 1.132.496 1.132.496 

Rezultatul reportat provenit din surplusul rezervelor din reevaluare 12.326.909 12.326.909 

Alte rezerve 29.750.378 31.537.027 

Ajustarea la hiperinflatie a altor rezerve 3.309.306 3.309.306 

Diferente din eval la val justa a activelor financiare -5.921.511 -6.373.993 

Profit reportat 0 0 

Rezultatul reportat provenit din adoptarea IFRS 0 0 

Profit cumulat 12.874.619 4.101.660 

Repartizare profit 1.557.498 0 

TOTAL CAPITALURI PROPRII 64.804.810 58.923.516 

TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII (TOTAL PASIV) 115.335.771 122.143.740 
 

   

      PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,                  DIRECTOR ECONOMIC, 

      Numele, prenumele, semnatura si stampila unitatii                   Numele,  prenumele, semnatura  

      STEFAN CONSTANTIN                                                              SCARLAT ROXANA 
 
 

 
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL 

PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 30 IUNIE 2018 
           LEI 

 30.06.2017 30.06.2018 

   

Productia vanduta 101.756.602 98.657.286 

Venituri din vanzare marfurilor 2.833.950 1.097.327 

Venituri aferente costurilor stocurilor de produse 1.736.203 18.987.355 



 

 

Venituri din reduceri comerciale -29.091 -32.020 

Venituri din productia de imobilizari necorp si corporale 27.124 0 

Venituri din subventii de exploatare 38.492 54.784 

Alte venituri de exploatare 1.287.548 847.410 

TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE 107.650.828 119.612.142 

   

Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile 78.144.468 91.018.788 

Cheltuieli privind marfurile  2.528.096 1.046.684 

Reduceri comerciale primite  -7.738 -8.810 

Cheltuieli cu beneficiile presonalului  10.062.340 10.319.606 

Ajustari de valoare privind imobilizarile 1.438.830 1.655.591 

              Cheltuieli 1.438.830 1.655.591 

               Venituri 0 0 

Ajustari de valoare privind activele circulante 0 0 

              Cheltuieli 0 0 

               Venituri 0 0 

Ajustari de valoare privind provizioanele 2.365.440 -56.808 

              Cheltuieli 2.419.756 93.571 

               Venituri 54.316 150.379 

Alte cheltuieli de exploatare 5.547.389 9.126.721 

TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE 100.078.825 113.468.772 

   

PROFITUL DIN EXPLOATARE 7.572.003 6.143.370 

   

Venituri financiare 2.009.788 708.444 

Cheltuieli financiare 973.109 1.813.340 

PROFITUL FINANCIAR 1.036.679 -1.104.896 

   

TOTAL VENITURI 109.660.616 120.320.586 

TOTAL CHELTUIELI 101.051.934 115.282.112 

PROFITUL BRUT 8.608.682 5.038.474 

   

CHELTUIALA CU IMPOZITUL PE PROFIT 1.509.227 936.814 

PROFITUL NET 7.099.455 4.101.660 



 

 

   

TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT PERIOADEI 7.099.455 4.101.660 

REZULTATUL DE BAZA/DILUAT PE ACTIUNE 0,1018 0,0588 
 

 
      PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,                  DIRECTOR ECONOMIC, 

      Numele, prenumele, semnatura si stampila unitatii                    Numele,  prenumele, semnatura  

 

      STEFAN CONSTANTIN                                                               SCARLAT ROXANA 



Total din care Prin transfer Total din care Prin transfer

Capitalul subscris varsat 6,976,465 - - - - 6,976,465

Alte elemente de 

capitaluri proprii
-71,856 15,808 - 468,290 -524,338

Rezerve din reevaluare 1,756,292 - - - - 1,756,292

Rezerve legale 1,617,005 - - - 1,617,005

Alte rezerve 29,750,378 1,786,649 31,537,027

Rezultatul reportat 

reprezentând profitul 

nerepartizat sau 

pierderea neacoperită 

1171

12,537,328 12,874,619 - 12,874,619 - 12,537,328

Rezultatul reportat 

provenit din corectarea 

erorilor contabile 1174

-433,171 - - - - -433,171

Rezultatul reportat 

reprezentând surplusul 

realizat din rezerve din 

reevaluare 1175

222,752 - - - - 222,752

Rezultatul exerciţiului 

financiar     
12,874,619 4,101,660 12,874,619 4,101,660

Repartizarea profitului 

129
1,557,498 1,557,498 0

Câştiguri legate de 

vânzarea sau anularea 

instrumentelor de 

capitaluri proprii

1,132,496 - - - - 1,132,496

Total capitaluri 64,804,810 20,931,492 - 16,577,152 16,577,153 58,923,516

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE, DIRECTOR ECONOMIC,

Numele, prenumele, semnatura si stampila unitatii                      Numele, prenumele, semnatura 

STEFAN CONSTANTIN SCARLAT ROXANA

Sold la 30.06.2018

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU LA DATA DE 30.06.2018

Elemente ale 

capitalului propriu
Sold la 31.12.2017

Creşteri Reduceri



 

 

 

 
 

 

 

       ANEXA 30. B. INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI: 

 

 

 
 

 

 

   

 

Denumirea indicatorului        Mod de calcul                    Rezultat Valori optime 

 

1. Indicatorul lichiditatii   

     curente 

 

2. Indicatorul gradului de  

     indatorare 

 

 

 

 

3. Viteza de rotatie a  

     debitelor  -  clienti 

 

4. Viteza de rotatie a 

      activelor imobilizate       

 

Active curente  /  Datorii curente 

 

 

Capital imprumutat/Capital 

   Propriu x 100 

                sau 

Capital imprumutat/Capital 

     Angajat x 100 

 

Sold mediu clienti/Cifra de 

     Afaceri  x 90 zile 

 

Cifra de afaceri/ Active 

      imobilizate 

 

76 665 792 / 52 699 680       = 1,45 

 

 

686 524 / 58 923 516 x 100 = 1,17 

 

 

686 524 / 59 610 040 x 100 = 1,15 

 

 

11 246 053 / 99 722 593 x 181=20,41 

zile 

 

 

99 722 593 / 45 052 738     =  2,21 

 

       2 

 

 

Valoare 

minimala 

 

Valoare 

minimala 

 

Valoare 

maximala 

 

Valoare 

minimala 

 
 

 

 

 

 

 

 

      PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,                   DIRECTOR ECONOMIC, 

      Numele, prenumele, semnatura si stampila unitatii                    Numele,  prenumele, semnatura  

      CONSTANTIN STEFAN                                                               ROXANA SCARLAT 



 

 

 NOTE EXPLICATIVE – SITUATIA ACTIVELOR, CREANTELOR ,  

DATORIILOR SI INVESTITIILOR LA 30.06.2018 

 

1. Imobilizări  

 

               La 30.06.2018 imobilizarile totale in valori nete au scazut cu 5.559.536 lei 

respectiv 10,98% faţă de inceputul anului, ajungând la finele semestrului la valoarea de 

45.052.738 lei.  

In structura, comparativ cu inceputul anului, situatia acestora se prezinta astfel: 

   

Active imobilizate: Sold la 
01.01.2018  

Sold la 
30.06.2018 

30.06.2018/ 
01.01.2018 

Imobilizari necorporale 402.365 415.682 103,31 

Imobilizări corporale 19.386.867 22.542.484 116,28 

Imobilizari financiare 30.823.042 22.094.572 71,68 

Active imobilizate total 50.612.274 45.052.738 89,02 

 
 

a) Imobilizari necorporale: 

In semestrul I 2018 au avut loc scaderi de imobilizari necorporale nete cu suma de 

1.379 lei, iar in sume brute nu au avut loc cresteri sau scaderi.  

b) Imobilizari corporale: 

La imobilizari corporale nete a avut loc in semestrul I o crestere in suma bruta de 

4.332.281 lei, ajungându-se la finele perioadei de raportare la 46.353.955 lei. 

 

 Terenuri 
şi 

amenajari 
terenuri 

Construcţ Instalaţii 
tehnice şi 

maşini 

Alte inst., 
utilaje şi 
mobiliere 

Inv în 
curs 

Avansuri 
de imob 

corp 

Total 

Cost 
1.01.2018 

1.564.621 11.013.41
8 

27.835.393 1.011.06
9 

428.629 168.544 42.021.674 

Intrări   605.783 2.052.265 259.127 979.920 1.767.66
5 

5.664.760 



 

 

Ieşiri   213.233 385.504 247 728.534 4.961 1.332.479 

Sold la 
30.06.2018 

1.564.621 11.405.96
8 

29.502.154 1.269.94
9 

680.015 1.931.24
8 

46.353.955 

        

Amort. 
cumulata  
la 
1.01.2018    

 5.948.187 15.826.913 859.709   22.634.809 

Chelt. cu 
amort.  

 321.584 1.290.790 20.400   1.632.774 

Cedări de 
activ. şi 
casări  

 81.046 374.819 247   456.112 

Sold la 
30.06.2018 

 6.188.725 16.742.884 879.862   23.811.471 

Valoare 
netă cont 

1.564.621 5.217.243 12.759.269 390.086 680.015 1.931.24
8 

22.542.484 

 
 

In semestrul I 2018, au avut loc achizitii de mijloace fixe in suma de 2.311.392 lei, 

reprezentand poduri rulante, masini de injectie si alte echipamente in suma de 2.052.265 

lei si  mobilier in suma de 259.127 lei, precum si modernizari ale constructiilor existente in 

suma de 605.782 lei. 

 

 c) Imobilizari financiare:  

 La 30.06.2018 societatea prezinta imobilizari financiare în sumă de 22.094.572 lei  

din care:  

 

- Actiuni detinute la entitati afiliate: 13.438.439 lei 

- Actiuni detinute la entitati asociate: 53.370 lei 

- Creante imobilizate: 2.350.000 lei 

- Alte titluri imobilizate: 6.252.763 lei 

 

 Emitent  Numar actiuni Valoare  

MERCUR 111.671 4.746.017,50 



 

 

ELARS 20.555.276 2.055.527,60 

CONCIFOR 3.206.788            766.422,33 

AMPLO 2.668.396 5.870.471,2 

MECANOENERGETICA 4.640.888 53.370,21 

BRAICONF 7.904.221 4.663.490,39 

METALUL MESA 857.377 77.163,93 

ROMANOFIR 74.847 673.623,00 

SIGSTRAT 1.783.678 392.409,16 

TARNAVA 214.163 10.708,15 

 TOTAL    19.309.203,47 

 
 

    Pentru actiunile detinute s-a efectuat evaluare la valoarea justa si diferentele au fost 

inregistrate in contul “ Diferente din modificarea valorii juste a activelor financiare” (cont 

1035). 

 

 2. Situatia stocurilor 

 

La data de 30.06.2018, stocurile societatii au insumat in valori nete 24.788.883 lei, 

faţă de 20.737.672 lei de la finele anului precedent. 

 Situatia acestora in structura, comparativ cu inceputul anului, se prezinta astfel: 

     Elemente de stoc  01.01.2018 30.06.2018 30.06.2018/ 
01.01.2018 

-materii prime şi materiale 
consumabile 

 
13.746.140 

 
17.182.308 124,99 

 -prod în curs de executie  250.836 1.057.404 421,55 

 -produse finite şi marfuri 4.451.981 4.735.763 106,37 

- avansuri 2.288.715 1.813.408 79,23 

              Total 20.737.672 24.788.883 119,54 

 
 



 

 

 

Stocurile de materii prime si materiale sunt inregistrate la costurile de achiziţie. 

Cresterea stocurilor la 30.06.2018 cu 4.051.211 lei fata de inceputul anului 

respectiv cu 19,54% a avut loc in special la categoria categoria materii prime si materiale 

cu suma de 3.436.168 lei, care deţin ponderea cea mai mare în totalul stocurilor. Si 

celelalte elemente de stocuri au înregistrat cresteri asa cum sunt prezentate in tabelul de 

mai sus, mai putin avansurile, care a inregistrat scadere. 

 

3. Situatia creantelor  

La data de 30.06.2018 creanţele la valoarea neta au insumat  30.091.482 lei, in 

crestere  fata de inceputul anului cu 8.493.433 lei (39,33%). 

Situatia creantelor la 30.06.2018 comparativ cu finele anului precedent  se prezintă 

astfel: 

  01.01.2017 30.06.2018 30.06.2018/ 
01.01.2018 

a) creante comerciale 6.670.955 15.421.969 231,18 

 -clienţi neîncasaţi 6.578.198 15.285.095 232,36 

-clienti facturi de intocmit  7.260 7.661 105,52 

 prov pentru dep creanţelor (-)7.437 (-)7.437 100,00 

Clienti incerti 75.437 75.437 100,00 

b) avansuri  platite 192.250 206.932 107,64 

avansuri deb.prest.servicii         192.250 206.932 107,64 

c) alte creanţe 14.734.844 14.462.581 98,15 

 - TVA de rambursat  4.763.509 4.285.984 89,98 

- TVA neexigibil  deductibil  104.576 75.241 71,95 

 - creante cu pers. - - - 

 - contrib. sal  la CASS 122.891 170.349 138,62 

 -debitori  3.378.895 3.454.365 102,23 

- subventii pentru investitii 14.437 7.284 50,45 



 

 

 - proviz. pentru dep debitorilor  (-)405.000 (-)405.000 100,00 

- decontari din op.in curs 6.755.536 6.874.358 101,76 

Total creante 21.598.049 30.091.482 139,33 

 

  

  

 Ponderea in total creante o detin creantele comerciale care au inregistrat o crestere 

cu 8.751.014 lei, respectiv 131,18% si anume clientii neincasati. 

In ceea ce priveste TVA-ul de recuperat de la bugetul statului în valoare de 

4.285.984 lei, societatea are inregistrate lunar cereri de compensare cu datoriile fiscale 

lunare. 

 

4. Disponibilitati banesti 

 

Disponibilitatile banesti in lei si in valuta  la 30.06.2018 erau urmatoarele: 

Elemente 01.01.2018 30.06.2018 30.06.2018/ 
01.01.2018 

- Conturi la banci in lei 517.086 9.850.056 1904,92 

- Conturi la banci in devize 14.488.360 6.763.997 46,69 

- Cecuri de incasat 100.329 36.023 35,90 

- Conturi la banci pentru garantii 
materiale 76.696 79.676 103,89 

- Casa 56.105 42.502 75,75 

- Avansuri trezorerie  0 223.862 * 

- Alte valori 0 0 * 

TOTAL 15.238.576 16.996.116 111,53 

 

 

Fata de inceputul anului, disponibilitatile banesti au crescut usor, doar  cu 

1.757.540 lei, respectiv 11,53%. 

  



 

 

 

5. Investiţii pe termen scurt  

 

La 30.06.2018 societatea are investiţii pe termen scurt în sumă de 4.789.311 lei 

faţă de 7.082.314 lei de la finele anului precedent, din care:  

- efecte de incasat în valoare de 2.460 lei, faţă de 20.030 lei de la finele anului 

precedent; 

- investiţii pe termen scurt în valoare de 4.786.851 lei reprezentând  investitii pe 

piata de capital si alte creante asimilate. 

 

Investitiile pe termen scurt se prezinta astfel: 

 

Nr.c

rt. 

Emitent Numar actiuni Valoare 

1 Amonil Slobozia 31.752.200 111.132,70 

7 Ceprocim S.A. Bucuresti 4.000 10.800,00 

8 Conted Botosani 2.108 48.484,00 

9 Iprolam S.A. Bucuresti 57.341 349.780,10 

10 Lactate Natura SRL Tirgoviste 394.000 985.000,00 

18 Mobila Radauti 2.161.726 3.048.033,66 

19 Uztel Ploiesti 137.424 233.630,80 

TOTAL 34.508.799 4.786.851,26 

 
 

Pentru investitii pe termen scurt in suma de 4.786.851,26 lei la 30.06.2018 s-a facut 

evaluare la valoare justa- valoare de piata si rezultatele pozitive au fost evidentiate in 

conturile de venituri financiare, iar diferentele negative in conturile de cheltuieli financiare, 

diferenta neta din reevaluare fiind de (-) 181.329,80 lei. 



 

 

  

6.Situatia datoriilor 

La 30.06.2018 societatea a înregistrat  o crestere a datoriilor totale cu 13.220.273 

lei respectiv cu  32,91% , ajungând la finele perioadei de raportare la suma de  53.386.204 

lei. Creşterea datoriilor la finele perioadei de raportare a fost influenţată de cresterea cu 

53,99% a datoriilor comerciale, care reprezinta cea mai mare pondere (49,61%) in totalul 

datoriilor.   

La 30.06.2018  societatea  prezenta urmatoarele datorii, comparativ cu finele anului 

precedent :  

 

DATORII 01.01.2018 30.06.2018 30.06.2018 

     01.01.2017 

TOTAL din care : 40.165.931 53.386.204 132,91 

DATORII COMERCIALE 17.197.859 26.483.127 153,99 

SUME DATORATE 
BUGETELOR  SI ALTOR 
FONDURI 3.182.286 2.909.104 91,42 

DATORII FINANCIARE SI 
ASIMILATE ( CREDITE ) 3.838.450 3.368.913 87,77 

DECONTARI CU 
SALARIATII SI ASIMILATE 505.632 916.079 181,18 

ALTE  DATORII 15.441.704 19.708.981 127,63 

 

                                                                     

Ponderea in totalul datoriilor o reprezinta cele comerciale, respectiv furnizorii si 

conturile asimilate cu 26.483.127 lei (49,61%), datoriile fata de bugetul statului, asigurari 

sociale, sanatate, si alte fonduri speciale cu 2.909.104 lei (5,45%), alte datorii cu 

19.708.981 (36,92%) etc. Datoriile fiscale sunt cerute in compensare cu creantele fiscale 

(TVA de recuperat) si se afla in curs de solutionare.  

 

Mentionam ca la data de 30.06.2018 toate datoriile fiscale au fost achitate. 

 



 

 

La 30.06.2018 datoria fata de institutiile de credit (imprumuturi bancare pe termen 

scurt si lung) o reprezinta un credit pentru investitii pe termen lung in valoare de 4.185.000 

lei din care valoarea de rambursat la 30.06.2018 este de 686.524 lei si un credit pe termen 

scurt (linie de credit) in valoare de 18.000.000 lei, din care a fost trasa suma de 2.682.389 

lei. Creditele sunt contractate la Raiffeisen Bank S.A. Bucuresti prin Centrul Regional 

Arges si este garantat astfel: 

 

- ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise de imprumutat la banca, 

asupra creantelor ce vor fi incasate prin conturile respective; 

- ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultate din relatia comerciala desfasurata 

cu Alfred Kaercher GMBH&CO; 

- ipoteca mobiliara de asupra echipamentelor tehnologice, proprietatea 

imprumutatului, finantate din prezenta facilitate; 

- ipoteca mobiliara de prim rand de prioritate asupra disponibilitatilor viitoare 

constituite in conturile deschise de client la banca; 

 De mentionat ca, datoriile fata de salariati au fost achitate in termen, respectiv in 

luna iulie 2018. 

  

 
PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,               

CONSTANTIN STEFAN   

 

 

 

 

 

                                                          

DIRECTOR ECONOMIC, 

SCARLAT ROXANA 



 

 

      

 

 

     D E C L A R A T I E 

 

 

 

Subsemnatul CONSTANTIN STEFAN, in calitate de Presedinte al Consiliului de 

Administratie ELECTROARGES SA, cu sediul in municipiul Curtea de Arges, str. Albesti, 

nr. 12, judet Arges, conform prevederilor art. nr. 30, din Legea Contabilitatii nr. 82/1991, 

republicata, imi asum responsabilitatea pentru prezentarea fidela a situatiilor financiare 

pentru semestrul 1 2018, in conformitate cu Reglementarile contabile armonizate cu 

Directiva a-IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de 

Raportare Financiara, aprobate prin OMFP nr. 2844/2016, OMFP nr. 881/2012, si confirm 

ca: 

- politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare sunt in 

conformitate cu reglementarile contabile aplicabile; 

- situatiile financiare ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a 

activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere; 

- raportul consiliului de administratie prezinta in mod corect si complet 

informatiile despre Electroarges SA cu privire la dezvoltarea si 

performantele societatii, inclusiv a principalelor riscuri si incertitudini 

specifice activitatii desfasurate; 

- societatea Electroarges SA isi desfasoara activitatea in conditii de 

continuitate. 

 

 

 

 

 

 

 

Semnatura: 

 

         CONSTANTIN STEFAN 
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Către Acționarii societății ELECTROARGEȘ S.A.  

RAPORT DE REVIZUIRE A SITUAȚIILOR FINANCIARE INTERIMARE INDIVIDUALE  

 

Introducere 

1.  Am revizuit situațiile financiare interimare anexate ale ELECTROARGEȘ S.A. 

(„Societatea”) care cuprind situația poziției financiare la 30 iunie 2018, precum și 

contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor 

de trezorerie pentru perioada de șase luni încheiată la această dată, precum și alte 

note explicative.  

 Aceste situații financiare interimare întocmite în conformitate cu Standardele 

Internaționale de Raportare Financiară adoptate de către Uniunea Europeană 

constituie responsabilitatea conducerii Societății. Responsabilitatea noastră este 

aceea de a exprima o concluzie cu privire la aceste informații financiare interimare 

individuale, bazate pe revizuirea efectuată.  

Scopul revizuirii  

2.  Am efectuat revizuirea în conformitate cu Standardul Internațional pentru 

Misiuni de Revizuire (ISRE) 2410, „Revizuirea situațiilor financiare interimare efectuată 

de un auditor independent al entității”. O revizuire a situațiilor financiare interimare 

constă în intervievarea, în special a persoanelor responsabile pentru aspectele 

financiare și contabile, precum și în aplicarea unor proceduri analitice și a altor 

proceduri de revizuire. Aria de aplicabilitate a unei revizuiri este în mod semnificativ 

mai redusă decât cea a unui audit efectuat în conformitate cu Standardele 

Internaționale de Audit și, prin urmare, nu putem să obținem asigurarea că vom 

sesiza toate aspectele semnificative care ar putea fi identificate în cadrul unui audit. În 

consecință, nu exprimăm o opinie de audit.  

Concluzie  

3.  Bazându-ne pe revizuirea efectuată, nimic nu ne-a atras atenția, în sensul de a 

ne face să credem că situațiile financiare interimare atașate nu sunt întocmite, sub  
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toate aspectele semnificative, în conformitate cu IAS 34 „Raportarea financiară 

interimară” pentru perioada de șase luni încheiată la această dată. Situaţiile financiare 

semestriale au fost întocmite de o manieră adecvată în conformitate cu prevederile 

Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea 

Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare 

Financiară cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile 

Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2531 din 11 iulie 2018 pentru aprobarea 

Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a operatorilor economici. 

Alte aspecte 

4. Acest raport este adresat exclusiv acționarilor Societății, în ansamblu. 

Revizuirea noastră a fost efectuată pentru a putea raporta acționarilor Societății acele 

aspecte pe care trebuie să le raportam într-un raport de revizuire, și nu în alte scopuri. 

În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât 

față de Societate și de acționarii acesteia, în ansamblu, pentru revizuirea noastră, 

pentru acest raport sau pentru concluzia formată. 

 

În numele societății CASA DE AUDIT CORVINIA S.R.L. FILIALA PITEȘTI  

Sediul social: B-dul. Republicii, nr.141, 

mun.Pitești, jud. Argeș 

Înregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu numarul 1232/2014 

AUDITOR FINANCIAR  

ȘENDRONI AUREL 

Înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu numarul 407/2001                                     

                       Pitești, 10.08.2018 
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Formular S1045_A1.0.2
Conform OMFP nr. 2.844/2016 
 si OMFP nr.2.531/ 11.07.2018 
Formular valabil din: 25.07.2018

Raportare contabilă semestrială * Suma de control

524.338
Tip 
formular IT

Data raportarii
30.06.2018

Anul 2018

Date de identificare  ►  
 * Campuri obligatorii

FORMULAR VALIDAT

* Entitatea
ELECTROARGES SA

* Numar inregistrare in Registrul Comertului 

J03/758/1991
 * Cod Unic de Inregistrare 

156027
* Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate 
2751--Fabric.aparate electrocasnice
* Activitatea preponderenta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire activitate 
2751--Fabric.aparate electrocasnice
* Forma de proprietate 
34--Societati pe actiuni
 Strada

ALBESTI
Numar

12
Bloc

0
Scara

0
Apartament

0
Telefon

0248724000
e-mail

electroarges@electroarges.ro
* Judeţ  

Arges
Sector

* Localitatea 

CURTEA DE ARGES

Bifați dacă este cazul

Mari contribuabili care depun 
bilanțul la București

Sucursala

Activ net  mai mic de 
jumatate din valoarea 
capitalului subscris

Semnaturi  ►  
 * Campuri obligatorii   
Semnatura electronica poate fi aplicata 
doar in urma finalizarii cu succes a actiunii 
de validare a formularului

Semnatura electronica

Administrator 
* Nume si prenume
STEFAN CONSTANTIN

Semnatura

Intocmit 
* Nume si prenume
SCARLAT ROXANA

* Calitatea 

11--Director economic
Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

*) Raportare contabilă la data de 30 iunie 2018 întocmită de entităţile cărora le sunt incidente 
Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară aprobate 
prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016 și care în exercițiul financiar precedent au 
înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

Indicatori 
Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total

58.923.516
Profit/ pierdere

4.101.660
Capital subscris

6.976.465

SCARLA

T 

ROXANA

Semnat digital 

de SCARLAT 

ROXANA 

Data: 

2018.08.16 

10:35:57 +03'00'
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COD 10  Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii la data de 30 iunie 2018 
            (lei)

Denumirea elementului Nr. 
rand Sold curent la:

    01.01.2018 30.06.2018
A    B 1 2

  A. ACTIVE IMOBILIZATE 

I. IMOBILIZARI NECORPORALE 

1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903) 01 21.081

2. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active 
similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 
- 2905 - 2906 - 2908)  

02 347.574 389.197

3. Fond comercial (ct. 2071) 03

4. Avansuri (ct. 4094) 04 33.710 26.485

5. Active necorporale de explorare şi evaluare a resurselor 
minerale (ct. 206 - 2806 - 2907) 05

TOTAL: (rd. 01 la 05) 06 402.365 415.682

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE 

1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 
2912) 07 6.584.853 6.781.865

2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 08 12.053.481 12.759.270

3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) 09 151.360 390.086

4. Investiţii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) 10

5. Imobilizări corporale în curs de execuţie (ct. 231 - 2931) 11 428.629 680.015

6. Investiţii imobiliare în curs de execuţie (ct. 235 - 2935) 12

7. Active corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale 
(ct. 216 - 2816 - 2916) 13

8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918) 14

9. Avansuri ( ct. 4093) 15 168.544 1.931.248

TOTAL: (rd. 07 la 15) 16 19.386.867 22.542.484

III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE  
(ct. 241 + 227 - 284 - 294) 17

IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961) 18 13.438.439 13.438.439

2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 
2964) 19
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A    B 1 2

3. Acţiunile deţinute la entităţile asociate şi la entităţile controlate 
în comun (ct. 262 + 263 - 2962) 20 371.271 53.370

4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate şi entităţilor controlate 
în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965) 21 2.350.000 2.350.000

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)           22 5.951.976 5.817.395

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 
2966* - 2968*) 23 8.711.356 435.368

TOTAL (rd. 18 la 23) 24 30.823.042 22.094.572

ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd.  06 + 16 + 17+ 24)                      25 50.612.274 45.052.738

B. ACTIVE CIRCULANTE 

I. STOCURI 

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

26 13.746.140 17.182.308

2. Active imobilizate deţinute în vederea vânzării (ct. 311) 27

3. Producţia în curs de execuţie  
(ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)     28 250.836 1.057.404

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

29 4.451.981 4.735.763

5. Avansuri (ct. 4091) 30 2.288.715 1.813.408

TOTAL (rd. 26 la 30)                    31 20.737.672 24.788.883

II. CREANŢE 
 

1. Creanţe comerciale1 (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* 
- 2968* + 411 + 413 + 418 - 491)          32 6.670.955 15.421.969

2. Avansuri plătite (ct. 4092) 33 192.250 206.932

3. Sume de încasat de la entităţile din grup (ct. 451** - 495*)           34

4. Sume de încasat de la entităţile asociate şi entităţile controlate 
în comun (ct. 453** - 495*)  35

5. Creanţe rezultate din operaţiunile cu instrumente derivate  
(ct. 4652) 36

6. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431** + 436** + 437** + 4382 + 
441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 
4582 + 461 + 4662 + 473** + 4762** - 496 + 5187)         

37 14.734.844 14.462.581

7. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*)                           38

TOTAL (rd. 32 la 38)                      39 21.598.049 30.091.482

III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT  
(ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) 40 7.082.314 4.789.311

IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI  
(din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) 41 15.238.576 16.996.116
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ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 31 + 39 + 40 + 41) 42 64.656.611 76.665.792

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471 + 474 )  ( rd. 44+45)   43 66.886 425.210

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471* + din 
ct. 474*) 44 66.886 425.210

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471* + 
din ct. 474*) 45

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN

1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se 
separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile  
(ct. 161 + 1681 - 169)

46

2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 
1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 47 2.967.093 2.682.389

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 48 3.184

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 49 15.039.476 24.334.285

5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 50 2.158.383 2.145.658

6. Datorii din operaţiuni de leasing financiar (ct. 406) 51

7. Sume datorate entităţilor din grup  
(ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)          52

8. Sume datorate entităţilor asociate şi entităţilor controlate în 
comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***) 53

9. Datorii rezultate din operaţiunile cu instrumente derivate  
(ct. 4651) 54

10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind 
asigurările sociale 
 (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 
+ 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 
441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 
+ 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 473*** + 4761*** + 509 + 
5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

55 19.129.622 23.534.164

TOTAL (rd. 46 la 55)                      56 39.294.574 52.699.680

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE  
(rd. 42 + 44 - 56 - 74 - 77 - 80) 57 24.581.617 23.548.058

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE  
(rd. 25 + 45 + 57) 58 75.193.891 68.600.796

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN

1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se 
separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile  
(ct. 161 + 1681 - 169)

59

2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 
1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 60 871.357 686.524

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 61

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)                      62

5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 63
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6. Datorii din operaţiuni de leasing financiar (ct. 406) 64

7. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691+ 
451***)         65

8. Sume datorate entităţilor asociate şi entităţilor controlate în 
comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***) 66

9. Datorii rezultate din operaţiunile cu instrumente derivate  
(ct. 4651) 67

10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind 
asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 
421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 
437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 
447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 +  473*** + 
4761*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

68

TOTAL (rd. 59 la 68)                    69 871.357 686.524

H. PROVIZIOANE 

1. Provizioane pentru beneficiile angajaţilor (ct. 1517)                      70 69.280 14.438

2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) 71 6.363.832 6.361.866

TOTAL (rd. 70 + 71) 72 6.433.112 6.376.304

I. VENITURI ÎN AVANS 

1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)  ( rd. 74+75)                           73 3.931.918 3.457.716

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*) 74 847.306 843.264

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*) 75 3.084.612 2.614.452

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78),  
din care: 76

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*) 77

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*) 78

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la 
clienţi (ct. 478) ( rd. 80+81)   79

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*) 80

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*) 81

TOTAL (rd. 73 + 76 + 79)                       82 3.931.918 3.457.716

J. CAPITAL ŞI REZERVE 

I. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)                        83 6.976.465 6.976.465

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)    84
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3. Capital subscris reprezentând datorii financiare2 (ct. 1027) 85

4. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 86

5. Ajustări ale capitalului social/ patrimoniului regiei SOLD C 87

SOLD D 88

6. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) SOLD C 89

SOLD D 90 71.856 524.338

TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 + 87 - 88 + 89- 90) 91 6.904.609 6.452.127

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 92

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)     93 1.756.292 1.756.292

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061) 94 1.617.005 1.617.005

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 95

3. Alte rezerve (ct. 1068) 96 29.750.378 31.537.027

TOTAL (rd. 94 la 96) 97 31.367.383 33.154.032
Diferenţe de curs valutar din conversia situaţiilor 
financiare anuale individuale într-o monedă de 
prezentare diferită de monedă funcţională (ct. 1072)

SOLD C 98

SOLD D 99

Acţiuni proprii (ct. 109) 100

Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 101 1.132.496 1.132.496

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 102

V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPŢIA 
REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN 
ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29  
(ct. 117)

SOLD C 103 12.326.909 12.326.909

SOLD D 104 0

VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN 
ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29  
(ct. 118)

SOLD C 105

SOLD D 106

VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL 
PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121) SOLD C 107 12.874.619 4.101.660

SOLD D 108
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Repartizarea profitului (ct. 129) 109 1.557.498

CAPITALURI PROPRII - TOTAL   
(rd. 91 + 92 + 93 + 97 + 98 - 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 104 + 105 
- 106 + 107 - 108 - 109)

110 64.804.810 58.923.516

Patrimoniul privat (ct. 1023)3 111

Patrimoniul public (ct. 1026) 112

CAPITALURI - TOTAL (rd. 110 + 111 + 112)          113 64.804.810 58.923.516

FORMULAR VALIDAT Suma de control Formular 10: 1548026999 / 1548026999,1625603307,522198

Semnaturi  ► Administrator 
Nume si prenume

STEFAN CONSTANTIN
Semnatura

Intocmit 
Nume si prenume

SCARLAT ROXANA
Calitatea

11--Director economic
Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. 
**) Solduri debitoare ale conturilor respective. 
***) Solduri creditoare ale conturilor respective. 
1) Sumele înscrise la acest rând şi preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi 
altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni. 
2) În acest cont se evidenţiază acţiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare. 
3) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat 
pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile 
proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare. 
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COD 20 Situaţia veniturilor şi cheltuielilor la data de 30 iunie 2018 
                    (lei)

Denumirea indicatorilor Nr. 
rand Perioada de raportare

    01.01.2017 - 30.06.2017 01.01.2018 - 30.06.2018
A    B 1 2

1 Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)  01 104.561.461 99.722.593

Producţia vândută   
(ct. 701 +  702 +  703 + 704 + 705 + 706 + 708 - din ct. 6815) 02 101.756.602 98.657.286

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707 - din ct. 6815) 03 2.833.950 1.097.327

Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04 29.091 32.020

Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri  
 (ct. 7411) 05

2 Venituri aferente costului productiei in curs de executie 
(ct. 711 + 712 + 713 )       SOLD C 06 1.736.203 18.987.355

    SOLD D 07

3 Venituri din producţia de imobilizări şi investiţii imobiliare  
(rd. 09 + 10) 08 27.124

4 Venituri din producţia de imobilizări necorporale şi corporale  
(ct. 721 + 722) 09 27.124

5 Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725) 10

6 Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) 
deţinute în vederea vânzării (ct. 753) 11

7 Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale  
(ct. 755) 12

8 Venituri din investiţii imobiliare (ct. 756) 13

9 Venituri din active biologice şi produse agricole (ct. 757) 14

10 Venituri din subvenții de exploatare 
(ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417  + 7419) 15 38.492 54.784

11 Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751), din care 16 1.287.548 847.410

- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584) 17 423.653 474.203

- câștiguri din cumpărări în condiții avantajoase (ct. 7587) 18

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL   
(rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16) 19 107.650.828 119.612.142

12 a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile  
(ct. 601 + 602) 20 78.044.766 90.977.912

Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608) 21 99.702 407.876

b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) (ct. 605) 22 1.395.506 1.331.042

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607) 23 2.528.096 1.046.684

Reduceri comerciale primite (ct. 609) 24 7.738 8.810
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A    B 1 2

13 Cheltuieli cu personalul (rd. 26+ 27), din care:  25 10.062.340 10.319.606

a) Salarii şi indemnizaţii (ct. 641 + 642 + 643 + 644) 26 8.263.862 9.968.931

b) Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială (ct. 645 + 646) 27 1.798.478 350.675

14
a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, 
investiţiile imobiliare şi activele biologice evaluate la cost  
(rd. 29 - 30)

28 1.438.830 1.655.591

a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817) 29 1.438.830 1.655.591

a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816) 30

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 32 - 33) 31

b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814) 32

b.2) Venituri  (ct. 754 +7814) 33

15 Alte cheltuieli de exploatare (rd. 35 la 43) 34 4.151.883 7.795.679

15.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 
615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 ) 35 2.859.559 5.986.203

15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; 
cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor 
acte normative speciale (ct. 635 + 6586)

36 283.979 401.729

15.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652) 37 190.070 165.134

15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate 
cedării) deţinute în vederea vânzării (ct. 653) 38

15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale 
(ct. 655) 39

15.6. Cheltuieli privind investiţiile imobiliare (ct. 656) 40

15.7. Cheltuieli privind activele biologice şi produsele agricole 
(ct. 657) 41

15.8. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare  
(ct. 6587) 42

15.9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6585  + 
6588 ) 43 818.275 1.242.613

Ajustări privind provizioanele (rd. 45 - 46) 44 2.365.440 -56.808

- Cheltuieli (ct. 6812) 45 2.419.756 93.571

- Venituri (ct. 7812) 46 54.316 150.379

CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL 
(rd. 20 la 23 - 24 + 25 + 28 + 31 + 34 + 44) 47 100.078.825 113.468.772

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 19 - 47) 48 7.572.003 6.143.370

- Pierdere (rd. 47 - 19)  49 0 0
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16 Venituri din acţiuni deţinute la filiale (ct. 7611) 50

17 Venituri din acțiuni deținute la entități asociate ( ct. 7612) 51

18 Venituri din acţiuni deţinute la entităţi asociate şi entităţi controlate în 
comun (ct.  7613) 52 838.843 3.800

19 Venituri din operaţiuni cu titluri şi alte instrumente financiare 
(ct. 762) 53 85.556

20 Venituri din operaţiuni cu instrumente derivate (ct. 763) 54

21 Venituri din diferenţe de curs valutar (ct. 765) 55 1.156.889 540.663

22 Venituri din dobânzi (ct. 766*) 56 14.056 78.425

- din care, veniturile obţinute de la entităţile din grup 57

23 Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată 
 (ct. 7418) 58

24 Venituri din investiții financiare pe termen scurt ( ct. 7617) 59

25 Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768) 60

VENITURI FINANCIARE - TOTAL  
(rd. 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 58 + 59 + 60) 61 2.009.788 708.444

26 Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile 
financiare deţinute ca active circulante (rd. 63 - 64) 62

- Cheltuieli (ct. 686)   
 63

- Venituri (ct. 786) 64

27 Cheltuieli privind operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare  
(ct. 661) 65 322.030

28 Cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente derivate (ct. 662) 66

29 Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*) 67 15.308 46.106

- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile din grup                         68

30 Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668) 69 957.801 1.445.204

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 62 + 65 + 66 + 67 + 69) 70 973.109 1.813.340

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): 

- Profit (rd. 61 - 70) 71 1.036.679 0

- Pierdere (rd. 70 - 61) 72 0 1.104.896

VENITURI TOTALE (rd. 19 + 61) 73 109.660.616 120.320.586

CHELTUIELI TOTALE (rd. 47 + 70) 74 101.051.934 115.282.112

31 PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):               
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- Profit (rd. 73 - 74) 75 8.608.682 5.038.474

- Pierdere (rd. 74 - 73) 76 0 0

32 Impozitul pe profit curent (ct. 691) 77 1.509.227 936.814

33 Impozitul pe profit amânat (ct. 692) 78

34 Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792) 79

35 Impozitul specific unor activități (ct. 695) 80

36 Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) 81

37 PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE 
RAPORTARE:

- Profit (rd. 75  - 77 - 78 + 79 - 80 - 81) 82 7.099.455 4.101.660
- Pierdere  
           (rd. 76 + 77 + 78 - 79 + 80 + 81)          
           (rd. 77 + 78 + 80 + 81 - 75 - 79  )

83 0 0

FORMULAR VALIDAT Suma de control Formular 20: 1625603307 / 
1548026999,1625603307,522198757,369582906
3

Semnaturi  ► Administrator 
Nume si prenume

STEFAN CONSTANTIN
Semnatura

Intocmit 
Nume si prenume

SCARLAT ROXANA
Calitatea

11--Director economic
Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

  
 *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. 
  
La rândul 26 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 
„Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”. 
La rândul 36 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se 
evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de 
Codul fiscal. 
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COD 30 ► DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2018       
(lei)

I. Date privind rezultatul înregistrat Nr. 
rand Nr.unitati Sume

A    B 1 2

Unități care au înregistrat profit 01 1 4.101.660

Unități care au înregistrat pierdere 02 0 0

Unităţi care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere 03 0 0

II. Date privind plăţile restante Nr. 
rand Total (col.2 + 3) Din care:

Pentru activitatea  
curenta

Pentru activitatea  
de investitii

A B 1 2 3

Plăți restante – total (rd.05 + 09 +15 la 17 + 18), din care: 04 464.558 464.558

Furnizori restanţi – total (rd. 06 la 08), din care: 05 464.558 464.558

- peste 30 de zile 06 233.656 233.656

- peste 90 de zile 07 41.276 41.276

- peste 1 an 08 189.626 189.626

Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 
14), din care: 09

- contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, 
salariaţi şi alte persoane asimilate 10

- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate 11

- contribuţia pentru pensia suplimentară 12

- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj 13

- alte datorii sociale 14

Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri 15

Obligaţii restante faţă de alţi creditori 16

Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de 
stat, din care: 17

           - contribuţia asiguratorie pentru muncă 17a

Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale 18

III. Număr mediu de salariaţi Nr. 
rand 30 iunie 2017 30 iunie 2018

A    B 1 2

Număr mediu de salariaţi 19 542 511

Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei,  
respectiv la data de 30 iunie 20 548 516

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții 
încasate și creanțe restante

Nr. 
rand Sume

A    B 1
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A    B 1

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

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

Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat 23

Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat 24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri1) 25

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

 - impozitul datorat la bugetul de stat 27

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele 
membre ale Uniunii Europene, din care: 28

 - impozitul datorat la bugetul de stat 29

Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 30

 - subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 31

 - subvenţii aferente veniturilor, din care: 32

   - subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă*) 33

Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în 
contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care: 34

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

 - creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 36

V. Tichete acordate salariaților Nr. 
rand Sume

A    B 1

Contravaloarea tichetelor acordate salariaților 37 897.900

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare**) Nr. 
rand 30 iunie 2017 30 iunie 2018

A    B 1 2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare 38

- după surse de finanţare (rd. 40 + 41) 39 0 0

 - din fonduri publice 40

 - din fonduri private 41

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

 - cheltuieli curente 43

 - cheltuieli de capital 44

VII. Cheltuieli de inovare ***) Nr. 
rand 30 iunie 2017 30 iunie 2018
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A    B 1 2

Cheltuieli de inovare 45

VIII. Alte informații Nr. 
rand 30 iunie 2017 30 iunie 2018

A    B 1 2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094) 46 21.648 26.485

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093) 47 120.000 1.931.248

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49 + 54), din care: 48 2.000.000 2.846.583

 Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri 
imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute  (rd. 50 la 53), din care: 49

 - acţiuni necotate emise de rezidenţi 50

 - părţi sociale emise de rezidenţi 51

 - acţiuni si părţi sociale emise de nerezidenţi   52

 - obligaţiuni emise de nerezidenţi 53

Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 55 + 56), din care: 54 2.000.000 2.846.583

 - creanţe imobilizate în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se  
face în funcţie de cursul unei valute (din ct. 267) 55 2.000.000 2.846.583

 - creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) 56

Creanțe comerciale, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de 
natura stocurilor acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume 
brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care: 

57 13.710.819 12.636.532

- creanțe comerciale în relatia cu nerezidenții, avansuri acordate 
pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor 
nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din 
ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

58 9.933.186 8.460.756

Creanțe neîncasate la termenul stabilit  
(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) 59 1.142.305 1.932.943

Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282) 60

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din 
ct. 431 + 436 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 
+ 4482), (rd.62 la 66), din care:

61 4.191.426 4.538.858

 - creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale  
(ct. 431 + 437 + 4382) 62 37.130 170.349

 - creanţe fiscale în legătură cu bugetul statului 
(ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446) 63 4.149.933 4.361.225

 - subvenţii de încasat (ct. 445) 64 4.363 7.284

 - fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447) 65

 - alte creanţe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482) 66

Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile din grup (ct.451), din care: 67

- creanţe cu entităţi din grup nerezidente (din ct.451), din care: 68
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- creanţe comerciale cu entităţi din grup nerezidente (din ct.451) 69

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului 
neîncasate la termenul stabilit 
(din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 
4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + 
din ct. 4482)

70

Creanţe din operaţiuni cu instrumente derivate (ct. 4652) 71

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473 + 4762), (rd. 
73 la 75), din care: 72 7.976.288 10.753.922

 - decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, 
decontări cu acţionarii privind capitalul și decontări din operaţiuni în 
participaţie (ct. 453 + 456 + 4582)

73

- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, 
altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile 
statului) (din ct. 461 + 4662+ din ct. 471 + din ct. 473)

74 7.976.288 10.753.922

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

75

Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care: 76

 - de la nerezidenţi 77

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****) 78

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 
508), (rd. 80 la 83), din care: 79

 - acţiuni necotate emise de rezidenţi 80

 - părţi sociale emise de rezidenţi 81

 - acţiuni emise de nerezidenţi 82

 - obligaţiuni emise de nerezidenţi 83

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) 84 24.261 2.460

Casa în lei şi în valută (rd. 86 + 87), din care: 85 34.403 42.502

 - în lei (ct. 5311) 86 33.210 42.502

 - în valută (ct. 5314) 87 1.193

Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd. 89 + 91), din care: 88 16.320.998 16.693.730

 - în lei (ct. 5121), din care: 89 7.306.642 9.929.733

   - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 90

 - în valută (ct. 5124), din care: 91 9.014.356 6.763.997

   - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente 92

Alte conturi curente la bănci şi acreditive (rd. 94 + 95), din care: 93
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- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei 
(ct. 5112 + din ct.5125 +5411) 94

- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 
5414) 95

Datorii (rd. 97 + 100 + 103 + 104 + 107 + 109 + 111 + 112 + 117 + 120 + 
123 + 124 + 130), din care: 96 48.803.260 53.386.204

Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195),  
(rd. 98 + 99), din care: 97 2.682.389

  - în lei 98 2.682.389

  - în valută 99

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625),  
(rd. 101 + 102), din care: 100 1.029.785 686.524

  - în lei 101 1.029.785 686.524

  - în valută 102

Credite de la trezoreria statului şi dobânzile aferente   
(ct. 1626 + din ct. 1682) 103

Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 
1687), (rd. 105 + 106), din care: 104

  - în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de 
cursul unei valute 105

  - în valută 106

Alte imprumuturi si datorii asimilate (ct. 167), din care: 107

 - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 108

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi 
asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 
419), din care:

109 28.383.992 26.483.127

  

- datorii comerciale în relatia cu nerezidenții, avansuri primite de 
la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute  
(din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 406 
+ din ct. 408 + din ct. 419)

110 15.703.406

Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate  
(ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281) 111 635.944 916.079

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului 
(ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 
+ 4481), (rd. 113 la 116), din care:

112 2.895.661 2.909.104

  - datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale  
(ct. 431 + 437 + 4381) 113 1.673.689 1.741.728

  - datorii fiscale în legătură cu bugetul statului  
(ct. 436 + 441 + 4423 + 4428 +444 + 446) 114 1.207.354 1.145.943

  - fonduri speciale – taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447) 115 14.618 21.433

  - alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481) 116

Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup (ct. 451), din care: 117

- datorii cu entităţi din grup nerezidente (din ct. 451), din care: 118
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- datorii comerciale cu entităţi din grup nerezidente (din ct. 451) 119

Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455), din care: 120

            - sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice 121 911

            - sume datorate acționarilor/asociaților persoane            
juridice 122

Datorii din operaţiuni cu instrumente derivate (ct. 4651) 123

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 +  4661+ 472 + 
473 + 4761 + 478 + 509), (rd. 125 la 129), din care: 124 15.857.878 19.708.981

  
- decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, 
decontări cu acţionarii privind capitalul, dividende şi decontări 
din operaţii în participaţie  (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)

125 15.690.108 19.679.960

  

- alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele 
juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice 
(instituţiile statului)2) (din ct. 462 + ct. 4661+ din ct. 472 + din ct. 
473)

126 167.770 29.021

  - subvenţii nereluate la venituri (din ct. 472) 127

  - vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare şi investiţii 
pe termen scurt (ct. 269 + 509) 128

  - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la 
clienţi (ct. 478) 129

Dobânzi de plătit (ct. 5186) 130

 Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****) 131

 Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care: 132 6.976.465 6.976.465

   - acţiuni cotate  3) 133 6.976.465 6.976.465

   - acţiuni necotate 4) 134

   - părţi sociale 135

   - capital subscris vărsat de nerezidenţi (din ct.1012) 136

 Brevete si licenţe (din ct.205) 137 29.910 34.973

IX. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii Nr. 
rand 30 iunie 2017 30 iunie 2018

A    B 1 2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 138 615.752 740.485

X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului Nr. 
rand 30 iunie 2017 30 iunie 2018

A    B 1 2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare 139

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune 140

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 141
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XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului 
supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr. 
rand 30 iunie 2017 30 iunie 2018

A    B 1 2

Valoarea contabilă netă a bunurilor5) 142

XII. Capital social vărsat Nr. 
rand 30 iunie 2017 30 iunie 2018

      
Suma 
(col.1)

%6) 
(col.2)

Suma 
(col.3)

%6) 
(col.4)

A    B 1 2 3 4

Capital social vărsat (ct. 1012)6)  
(rd. 144 + 147 + 151 + 152 + 
153 + 154), din care:

143 6.976.465 X 6.976.465 X

- deţinut de instituţii publice 
(rd. 145 + 146), din care: 144 0 0

     - deţinut de instituţii publice 
de subordonare centrală; 145 0 0

     - deţinut de instituţii publice 
de subordonare locală; 146 0 0

- deţinut de societăţile cu 
capital de stat, din care: 147 0 0

    - cu capital integral de stat; 148 0 0

    - cu capital majoritar de stat; 149 0 0

    - cu capital minoritar de stat; 150 0 0

- deţinut de regii autonome 151 0 0

- deţinut de societăţile cu 
capital privat 152 3.498.024 50,14 3.452.261 49,48

- deţinut de persoane fizice 153 3.478.441 49,86 3.524.204 50,52

- deţinut de alte entităţi 154 0 0

XIII. Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare Nr. 
rand 30 iunie 2017 30 iunie 2018

Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare 154a 6.130.472 4.115.988

XIV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****) Nr. 
rand Sume (lei)

30 iunie 2017 30 iunie 2018

A    B 1 2
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A    B 1 2

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea 
nominală), din care: 155 1.593.466 1.593.466

- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 156

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice  (la cost de 
achiziţie), din care: 157 1.274.773 1.274.773

- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 158

XV. Venituri obţinute din activităţi agricole ******) Nr. 
rand Sume (lei)

30 iunie 2017 30 iunie 2018

A    B 1 2

Venituri obţinute din activităţi agricole 159
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FORMULAR VALIDAT Suma de control Formular 30: 522198757 / 
1548026999,1625603307,522198757,369582906
3

Semnaturi  ► Administrator 
Nume si prenume

STEFAN CONSTANTIN
Semnatura

Intocmit 
Nume si prenume

SCARLAT ROXANA
Calitatea

11--Director economic
Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura
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*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate 
angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea 
perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri 
întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată 
parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul 
asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. 
**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea 
aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică 
și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. 
Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire 
a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea 
statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012. 
***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 
al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012. 
****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv 
Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul 
gospodăriilor populației. 
*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor 
de achiziție. 
Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificările și 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 și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme 
de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, „(1) ... veniturile obținute din activitățile 
agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din 
regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de 
garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru 
activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. 
Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale 
exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o 
astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 
1307/2013. 
Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole. 
(2) În sensul alineatului (1), „venituri” înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...”. 
  
1)  Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) 
aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ 
sau în alte scopuri (pescuit etc.) 
2)  În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice 
(instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.  
3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii. 
4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate 
5)  Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului 
delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor 
imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.  
6)La secțiunea „XII Capital social vărsat” la rd. 144 - 154 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social 
deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 143.


