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RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
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Pentru exercitiul financiar 2019
Data Raportului: 21.02.2020
Denumirea societatii comerciale: Societatea ALIMENTARA S.A. SLATINA
Sediul social: str. Arinului, nr.1, jud.Olt
Telefon/Fax : 0249/422451, 0249/422092
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1513357
Numar de ordine in Registrul Comertului : J28/62/1991
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: A.T.S. administrat de Bursa de Valori
București – Piața AeRO, piata XRS1, simbol de piața ALRV.
Capitalul social subscris şi vărsat: 998.988 lei.
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea ALIMENTARA SA: Actiunile
emise de societate sunt nominative, emise in forma dematerializata, prin inscriere in cont.

1. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII
1.1. a) Obiectul principal de activitate - comert cu amanuntul in magazine nespecializate
cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun, cod CAEN 4711, iar
activitatea preponderenta efectiv desfasurata este inchirierea si subinchirierea bunurilor
imobiliare proprii sau inchiriate, cod 6820.
In anul 2019 cele mai mari venituri ale societatii au fost obtinute din inchirierea
spatiilor comerciale.
b) Societatea s-a înfiinţat în anul 1991, înregistrată la Registrul comerţului sub nr.
J28/62/1991.
c) Nu se constata o fuziune sau reorganizare a societatii in timpul exercitiului
financiar.
d) In anul 2019, societatea a achizitionat titluri imobilizate in valoare de
1.627.826 lei, astfel:
- 578.263 actiuni Banca Transilvania (TLV) in valoare de 1.342.304 lei
- 15.422 actiuni BRD Groupe Societe Generale (BRD) in valoare de 155.787 lei
- 302.900 actiuni OMV Petrom (SNP) in valoare de 129.735 lei
De asemenea, societatea a inregistrat vanzari de titluri imobilizate, in valoare de
514.455 lei, astfel:
- 68.938 actiuni SIF Moldova (SIF2) in valoare de 82.650 lei
- 45.759 actiuni Nuclearelectrica (SNN) in valoare de 431.805 lei.
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e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluarii activităţii societăţii
Societatea a desfasurat in anul 2019 o activitate eficienta, inregistrand urmatorii
indicatori:
- venituri din exploatare:
1.225.379 lei
- cheltuieli din exploatare:
643.132 lei
- profit din exploatare:
582.247 lei
- venituri financiare:
828.717 lei
- cheltuieli financiare:
-2.088 lei
- profit financiar:
830.805 lei
- profit brut:
1.413.052 lei
- profit net:
1.385.297 lei
La finele anului 2019, societatea si-a achitat integral si la scadenta toate obligatiile
fata de salariati, precum si obligatiile fata de bugetul de stat si furnizori si nu a inregistrat
plati restante care sa genereze penalitati.
1.1.1. Elemente de evaluare generală
a) Profit brut
1.413.052 lei
b) Cifra de afaceri
1.222.065 lei
c) Export
- Nu este cazul
d) Costuri
Societatea nu a realizat venituri din productie, astfel ca nu au existat elemente de
calcul a costurilor.
e) % din piata detinut
In ceea ce priveste ponderea din piata detinuta, mentionam ca nu exista elemente
care sa conduca la un calcul al detinerilor din piata.
f) Disponibilităţi băneşti
Disponibilităţile băneşti ale societatii la data de 31.12.2019, au fost in suma de
83.885 lei.
1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societăţii
- Avand in vedere ca societatea are ca obiect de activitate preponderenta efectiv
desfasurata inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii, nu exista elemente
care sa fie prezentate la nivel tehnic.
1.1.3. Evaluarea activităţii de aprovizionare tehnico-materiala
- Nu este cazul întrucât societatea nu are activitate de producţie.
1.1.4. Evaluarea activităţii de vânzare
a) Societatea si-a restrans activitatea de vanzare de marfuri incepand cu anul 2005,
in urma unei analize amanuntite a activitatii de exploatare.
In urma unui studiu de piata s-a trecut la inchirierea spatiilor comerciale, fapt ce a
dus la cresterea cifrei de afaceri. Spatiile comerciale in suprafata de 1.912,96 mp, au fost
inchiriate la unitati bancare si societati comerciale.
b) Societatea se confrunta intr-un mediu concurential privind pretul chiriilor,
existand in piata oferte de spatii comerciale pentru inchiriere.
c) Societatea nu depinde semnificativ de un singur client sau grup de clienti si
exista riscul unui impact negativ asupra veniturilor.
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1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajaţii/personalul societăţii
a) Personalul angajat la 31.12.2019 este in numar de 3 persoane, din care:
- salariati cu studii superioare = 3 (contabil sef, economist, secretar)
Societatea este condusa de directorul general pe baza unui contract de mandat.
Salariatii nu au organizatie sindicala datorita numarului mic de personal angajat.
b) Raporturile de munca intre manager si salariati s-au desfasurat in cele mai bune
conditii si nu au existat conflicte de munca.
1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a emitentului
asupra mediului inconjurator
Nu exista aspecte privind impactul activitatii de baza a societatii asupra mediului
inconjurator.
1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare
In anul 2019, societatea nu a desfasurat activitati de cercetare-dezvoltare.
1.1.8. Evaluarea societatii privind managementul riscului
Societatea, in anul 2019, nu s-a confruntat cu riscul de pret, intrucat pretul
chiriilor nu a fost modificat semnificativ.
Nu s-a confruntat cu risc de credit, intrucat nu a acordat credite si nici nu are
contractate imprumuturi.
Societatea, nu s-a confruntat cu risc de lichiditati, intrucat exista fluxuri de
numerar pentru a achita toate obligatiile.
Nu s-a confruntat cu riscul de cash-flow intrucat incasarile de numerar de la
clienti sunt mai mari decat iesirile de numerar privind platile catre furnizori, iar in ceea
ce priveste fluxurile financiare societatea a inregistrat venituri din dividende in valoare
de 263.976 lei.
In ceea ce priveste politica comerciala, societatea a avut incheiate 19 contracte de
locatiune pentru o suprafata utila de 1.912,96 mp.
Una din preocuparile permanente a activitatii consiliului de administratie a fost
analiza evolutiei chiriilor cu ocazia incheierii contractelor de locatiune, urmarindu-se ca
pretul chiriei/mp sa fie corelat cu pretul din zona.
Iar in ceea ce priveste politica de resurse umane, societatea si-a mentinut numarul
de personal necesar desfasurarii activitatii.
1.1.9. Elementele de perspectivă privind activitatea societăţii
a) Societatea se confrunta cu fenomenul de scadere a pretului chiriilor, fapt care ar
putea conduce la reducerea lichiditatilor, a cifrei de afaceri implicit, a profitului din
exploatare, comparativ cu anul anterior.
b) Comparativ cu anul anterior, societatea a inregistrat o crestere a capitalurilor
proprii, in suma de 2.545.808 lei.
La finele anului 2019 capitalurile proprii erau in suma de 13.326.370 lei.
c) Evenimentele economice care ar fi putut afecta in mod semnificativ veniturile
din activitatea de baza, ar fi fost solicitarea chiriasilor de reziliere a contractelor de
locatiune sau de reducere semnificativa a chiriilor, fapt care nu s-a intamplat.
2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETATII
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2.1. Societatea deţine spaţii comerciale amplasate în municipiul Slatina,
dupa cum urmeaza:
Nr.
crt

0
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12
13
14
15

SPATIUL COMERCIAL

Chirias

Drept de
proprietate,
Nr. cadastral

Suprafata
construita
- mp -

Valoare de
inventar
lei

1

2

3

4

5

Spatiul comercial ,
str. Ec. Teodoroiu, bl. 18 A, parter
Spatiul comercial ,
str. Ec.Teodoroiu, bl.18AB parter

Spatiul comercial , str.Ec.Teodoroiu,
bl. 18B, parter,
Spatiul comercial,
Alim. nr.7, Bd. A.I.Cuza, bl.D9,parter
Spatiul comercial ,
Bd. A.I.Cuza, bl. D10, parter
Spatiul comercial ,
Bd.A.I.Cuza, Bl. CAM3, sc.AB,parter
Spatiul comercial ,
Bd. A.I.Cuza, Bl. CAM 3, sc.AB,
parter
Spatiul comercial ,
Bd.A.I.Cuza, Bl.CAM3, sc. AB,parter
Spatiul comercial,
str. Primaverii, Zahana
Spatiul comercial, Str. Crisan II, Nr.4
Spatiul comercial , Str. Crisan II, Nr.4
Spatiul comercial , Str. Crisan II, Nr.4
Sediul Administrativ, Str. Arinului
nr.1
Spatiul comercial , Str. Arinului nr.1
Spatiul comercial , Str. Arinului nr.1
TOTAL

Banca Transilvania
SC Provision Retail
Prod SRL
Madorex SRL
Madorex SRL
Madorex SRL
Vilcea MG SRL

138/0/2/1/2

129,19

137.376,00

138/0/2/1/1/2

27,96

44.550,80

138/0/2/1/1/4
138/0/2/1/1/3
138/0/2/1/3

13,79
169,24
29,72

20.717,90
128.176,00
63.146,00

642/P1

192,50

167.450,00

Raiffeisen Bank

260/P1

192,50

313.326,97

Catena Hygeia SRL

26/P5/2

124,62

301.064,00

BRD Fil. Slatina

26/P5/1

130,31

179.329,80

Baku Vogue Comercial
SRL
Vilcea MG SRL
Oltenia Market SRL
Krokant Vitex SRL
BCR Slatina
Raiffeisen Bank
Magazie mijloace fixe

26/P5/3

298,35

390.655,00

630/5/1
630/5/1
630/5/1
669/2/2
669/2/1/1
669/2/1/2

74,30
86,69
84,21
144,15
175,92
46,37

122.208,00
142.588,00
138.509,00
314.047,80
390.229,40
41.278,63

Sediul Administrativ

51629-C1-U1

322,68

214.436,00

Antosca SRL
-

51629-C1-U2
51629-C1-U3

25,20
191,52
2.459,22

31.143,35
198.624,00
3.338.856,65

2.2. Descrierea si analizarea gradului de uzura al proprietatilor societatii:
Nr.
crt
0

1.
2.

3.
4.
5.
6.

SPATIUL COMERCIAL

Chirias

1

2

Gradul
de uzura
%
3

Banca Transilvania
Provision Retail Prod SRL
Madorex SRL
Madorex SRL
Madorex SRL

48
50
32
49,2
42

Vilcea MG SRL

50

Raiffeisen Bank

50

Catena Hygeia SRL

41,2

Spatiul comercial ,
str. Ec. Teodoroiu, bl. 18 A – parter Spatiul comercial ,
str. Ec.Teodoroiu, bl.18A–B parter
Spatiul comercial , str.Ec.Teodoroiu, bl. 18B – parter,
Spatiul comercial ,
Alimentara nr.7, Bd. A.I.Cuza, bl.D9, parter
Spatiul comercial ,
Bd. A.I.Cuza, bl. D10, parter
Spatiul comercial ,
Bdul A.I.Cuza, Bl. CAM 3, sc.AB – parter
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7.

Spatiul comercial ,
Bdul A.I.Cuza, Bl. CAM 3, sc.AB,parter
Spatiul comercial ,
Bdul A.I.Cuza, Bl. CAM 3, sc.AB – parter
Spatiul comercial,
str. Primaverii, Zahana

8.
9.

10.
11.
12
13
14
15

Spatiul comercial , Str. Crisan II, Nr.4
Spatiul comercial , Str. Crisan II, Nr.4
Spatiul comercial , Str. Crisan II, Nr.4
Sediul Administrativ , Str. Arinului nr.1
Spatiul comercial , Str. Arinului nr.1
Spatiul comercial , Str. Arinului nr.1

BRD, Fil. Slatina
Baku Vogue Comercial
SRL
Vilcea MG SRL
Oltenia Market SRL
Krokant Vitex SRL
BCR Slatina
Raiffeisen Bank
Magazie mijloace fixe
Sediul Administrativ
Antosca SRL
-

53,6
50,6
50
50
50
32
33,8
53
60
60
60

Spaţiile comerciale au fost modernizate în vederea inchirierii lor.
2.3. Societatea detine acte de proprietate asupra tuturor activelor corporale ale societăţii
care sunt inregistrate in cartea funciara.
3. PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE

3.1. Acţiunile societăţii au fost tranzacţionate pe piaţa AeRO - A.T.S. administrat de
Bursa de Valori București.
Evidenta actiunilor si a detinerilor de catre actionari se tine de catre societatea de
registru DEPOZITARUL CENTRAL SA, autorizata de Autoritatea de Supraveghere
Financiara.
Structura sintetica la data de 31.12.2019, se prezinta astfel:
Capitalul social subscris şi vărsat in suma de 998.988 lei este divizat in 411.106
actiuni, cu valoarea nominala de 2,43 lei fiecare, din care:
▪
▪
▪
▪

SIF Oltenia
–
Persoane fizice
–
Alte persoane juridice –
SC Multifunctional –
Ecologic Sistem SRL

521.823,06 lei
108.458,19 lei
39.198,33 lei
329.508,00 lei

– 214.742 actiuni = 52,2352 %
– 44.633 actiuni = 10,8568 %
– 16.131 actiuni = 3,9238 %
– 135.600 actiuni = 32,9842 %

3.2. In ultimii trei ani societatea nu a distribuit dividende. Profitul net aferent anilor
2016, 2017 si 2018 a ramas nerepartizat conform hotararilor AGOA/10.04.2017,
AGOA/17.02.2018, AGOA/19.02.2019, urmand ca actionarii sa hotarasca repartizarea
lui intr-o alta AGOA.
Profitul net aferent anului 2019 a fost repartizat la surse proprii de finantare, conform
hotararii AGOA/19.02.2020.
3.3. Societatea nu a intreprins nici o masura pentru achizitionarea de actiuni proprii,
conform art.103, 104 din Legea nr. 31/1990 R.
3.4. Societatea nu are filiale.
3.5. Nu s-au emis obligatiuni sau alte titluri de creanta
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4. CONDUCEREA SOCIETATII

4.1. Consiliul de Administraţie are urmatoarea componenta:
In AGOA din data de 10.04.2017, a fost ales consiliul de administratie format din 3
membri, pentru un mandat de 2 ani, incepand din data de 01.05.2017, in urmatoarea
componenta:
- Tenea Aurel
- Cimpoeru Ana
- Cimen Laura-Mihaela
In AGOA din data de 19.02.2019, a fost reales consiliul de administratie format din 3
membri, pentru un mandat de 2 ani, incepand din data de 01.05.2019, in urmatoarea
componenta:
- Tenea Aurel
- Cimen Laura-Mihaela
- Cimpoeru Ana – pana la data de 01.11.2019, data la care a incetat mandatul de
administrator, ca urmare a demisiei ;
- Popa Carmen – numita administrator provizoriu al ALIMENTARA S.A. incepand
cu data de 04.11.2019, pana la prima Adunare Generala Ordinara a Actionarilor, numita in
functia de administrator pana la expirarea mandatului administratorilor, respectiv
30.04.2021, in AGOA din 19.02.2020.
a) 1. Tenea Aurel
- Calificare – economist
- Experienţă profesională – CTCE Craiova, SIF Oltenia SA
- Funcţia – administrator
- Vechime în funcţie - 8 ani
2. Cimen Laura-Mihaela
- Calificare – jurist
- Experienţă profesională – SC Agrouniversala Service SA Craiova,
SC Lemcor SA Craiova, SC Voltalim SA Craiova,
S.I.F Oltenia S.A.Craiova
- Funcţia – administrator
- Vechime în funcţie – 8 ani
3. Cimpoeru Ana
- Calificare – economist
- Experienţă profesională – SC Raroti Impex SRL, SIF Oltenia SA
- Funcţia – administrator
- Vechime în funcţie – 6,2 ani
4. Popa Carmen
- Calificare – avocat
- Experienţă profesională – Cabinet individual de avocat Popa Carmen;
VENDOR S.P.R.L – Soc profesionala cu
raspundere limitata de practicieni in insolventa;
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TUMBAR CEGA & POPA – Societate civila
profesionala de avocati;
Banca Romana de Comert Exterior
(BANCOREX)
- Funcţia – administrator
- Vechime în funcţie – 0,2 ani
b) nu a existat acord, intelegere sau legatura de familie intre administratorii
respectivi si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita
administrator;
c) nu au participat administratorii la capitalul societatii;
d) nu au existat persoane afiliate societatii.
La data de 13.01.2020, a avut loc evaluarea anuala a Consiliului de Administratie
sub conducerea presedintelui. In anul 2019, Consiliului de Administratie si-a desfasurat
activitatea intr-un numar de 17 sedinte.
4.2. Conducere executivă
a) 1. Forțan Procopie – Director General - conform Contractului de mandat nr.
945/28.08.2017, de la data de 01.09.2017, pana la data de 31.12.2019.
- Calificare – economist
- Experienţă profesională – SC OMNIASIG VIG SA Craiova,
BANCOREX SA Craiova, ADAS/ASIROM
- Functia – Director General
- Vechime în funcţie – 2,4 ani
b) nu a existat acord, intelegere sau legatura de familie intre persoana
respectiva si o alta persoana, datorita careia persoana respectiva sa fie numita
membru al conducerii executive;
c) nu a participat la capitalul societatii
2. Niță Carmen Ana
- Calificare – economist
- Experienţă – Alimentara S.A.
- Vechime – 4,9 ani
b) nu a existat acord, intelegere sau legatura de familie intre persoana
respectiva si o alta persoana, datorita careia persoana respectiva sa fie numita
membru al conducerii executive;
c) nu a participat la capitalul societatii.
4.3. Nu este cazul.
5. SITUATIA FINANCIAR-CONTABILA
a)

Elemente de bilanţ
1
TOTAL ACTIVE
din care:

2017
(lei)
2
10.405.178

2018
(lei)
3
10.841.587

2019
(lei)
4
13.400.685
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Imobilizări corporale, din care:
- cladiri ct. 212 + 215
- terenuri ct. 211
Imobilizari financiare
Active circulante nete
din care:
Stocuri
Creanţe
Investitii pe termen scurt
Disponibilităţi băneşti
TOTAL PASIVE
din care:
Capital Social
Prime legate de capital (ct.1
Rezerve din reevaluare (ct.105)
Rezerve (ct.106)
Rezultatul reportat reprezentand profit
nerepartizat an 2015 + an 2016 + an
2017 (ct.1171)
Rezultatul reportat reprez. surplus din
rezerva din reevaluare (ct.1175)
Datorii, din care:
- banci
- furnizori
- bugete + alte datorii

2.776.498
2.746.911
23.621
6.123.137

2.541.071
2.516.680
23.621
8.138.951

3.363.141
3.338.857
23.621
9.876.967

1.504.784

161.283

159.653

55
44.817
1.400.496
59.416

55
39.524
0
121.704

29
75.739
0
83.885

10.405.178

10.841.587

13.400.685

998.988
525.000
2.238.460
3.821.839
1.205.318

998.988
525.000
2.049.701
3.900.352
1.944.234

998.988
525.000
2.913.349
4.008.455
2.300.317

817.444

1.006.204

1.194.963

43.213
8.449
34.764

45.025
9.994
35.031

49.315
10.812
38.503

b) Contul de profit si pierdere la 31.12.2019
2017

2018

2019

I.Venituri din exploatare
II.Cheltuieli din exploatare

1.389.654
650.172

1.234.062
617.081

1.225.379
643.132

A.Rezultat din exploatare
III.Venituri financiare
IV.Cheltuieli financiare
B.Rezultat financiar
C.Rezultat curent
V.Venituri totale
VI.Cheltuieli totale
D.Rezultat total brut
E.Impozit pe profit/venit
F.Rezultat net

739.482
12.809
-13.605
26.414
765.896
1.402.463
636.567
765.896
26.980
738.916

616.981
246.167
490.184
-244.017
372.964
1.480.229
1.107.265
372.964
16.881
356.083

582.247
828.717
-2.088
830.805
1.413.052
2.054.096
641.044
1.413.052
27.755
1.385.297

Profitul net aferent anilor 2016, 2017 si 2018 a ramas nerepartizat conform
hotararilor AGOA/10.04.2017, AGOA/17.02.2018 si AGOA/19.02.2019, urmand ca
actionarii sa hotarasca repartizarea lui intr-o alta AGOA.
Profitul net aferent anului 2019 a fost repartizat la surse proprii de finantare,
conform hotararii AGOA/19.02.2020.
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c) Situatia fluxurilor de trezorerie la 31 Decembrie 2019

(metoda directă)
Exercitiul financiar
precedent
curent
2018
2019

Denumirea elementului

Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:
Incasari de la clienti, alte incasari
Incasari din vanzari titluri imobilizate
Plati furnizori si angajati, alte plati
Impozit pe profit platit
Numerar net din activitati
de exploatare
Fluxuri de numerar din
activitati de investitie:
Plati pentru investitii pe termen scurt
Plati pentru achzitionarea de actiuni
Plati pentru achizitionarea de
imobilizari corporale
Incasari din vanzarea de imobilizari
corporale
Dobanzi incasate
Dividende incasate
Numerar net din activitati de investitie
Fluxuri de numerar din activitati de finantare
Dividende platite
Numerar net din activitati de finantare
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului
financiar
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar

1.526.529
27.847
(705.676)
(15.627)

1.471.169
564.738
(638.987)
(24.641)

833.073

1.372.279

(2.400.000) (1.674.074)
10.403

218.812
(2.170.785)

0

263.976
(1.410.098)

(1.337.712)

(37.819)

1.459.416
121.704

121.704
83.885

Declaratia privind Guvernanta Corporativa
31.12.2019

Principiile de
Guvernanta Corporativa

A. 1.
Societatea trebuie sa detine un
regulament intern al Consiliului
care sa includa termeni de
referinta cu privire la Consiliu si
la functiile de conducere cheie ale
societatii.
Administrarea conflictului de
interese la nivelul Consiliului
trebuie, de asemenea, sa fie tratat
in regulamentul Consiliului.
A.2.
Orice
alte
angajamente
profesionale
ale
membrilor

Respecta

Nu
respecta
sau
respecta
partial

Motivul pentru neconformitate

X

X
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Consiliului, inclusiv pozitia de
membru executiv sau neexecutiv
al Consiliului in alte societati
(excluzand filiale ale societatii) si
institutii non-profit, vor fi aduse
la cunostinta Consiliului inainte
de numire si pe perioada
mandatului.
A.3.
Fiecare membru al Consiliului
va informa Consiliul cu privire la
orice legatura cu un actionar care
detine direct sau indirect actiuni
reprezentand nu mai putin de 5%
din numarul total de drepturi de
vot. Aceasta obligatie are in
vedere orice fel de legatura care
poate afecta pozitia membrului
respectiv pe aspecte ce tin de
decizii ale Consiliului.
A.4
Raportul anual trebuie sa
informeze daca a avut loc o
evaluare a Consiliului, sub
conducerea presedintelui. Trebuie
sa contina, de asemenea, numarul
de sedinte ale Consiliului.
A.5.
Procedura privind cooperarea cu
Consultantul Autorizat pentru
perioada in care aceasta cooperare
este impusa de Bursa de Valori
Bucuresti.
B.1.
Consiliul va adopta o politica
astfel incat orice tranzactie a
societatii
cu
o
filiala
reprezendand 5% sau mai mult
din activele nete ale societatii,
conform celei mai recente
raportari financiare, sa fie
aprobata de Consiliu.
B.2.
Auditul intern trebuie sa fie
realizat de catre o structura
organizatorica
separata
(departamentul de audit intern)
din cadrul societatii sau prin
serviciile
unei
terte
parti
independente, care va raporta
Consiliului, iar, in cadrul
societatii, ii va raporta direct
Directorului General.
C.1.
Societatea va publica in raportul
anual o sectiune care va include
veniturile totale ale membrilor
Consiliului si ale directorului
general aferente anului financiar

X

X

X

X

Societatea nu are un departament de audit
intern.

X

X

Notele la situatiile financiare anuale
contin informatii privind remunerarea
administratorului si directorului general.
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respectiv si valoarea totala a
tuturor bonusurilor sau a oricaror
compensatii variabile si, de
asemenea, ipotezele cheie si
principiile pentru calcularea
veniturilor mentionate mai sus.
D.1.
Suplimentar fata de informatiile
prevazute in prevederile legale,
pagina de internet a societatii va
contine o sectiune dedicata
Relatiei cu Investitorii, atat in
limba romana cat si in limba
engleza, cu toate informatiile
relevante de interes pentru
investitori.
D.2.
O societate trebuie sa aiba
adoptata o politica de dividend a
societatii, ca un set de directii
referitoare
la
repartizarea
profitului net, pe care societatea
declara ca o va respecta.
Principiile politicii de dividend
trebuie sa fie publicate pe pagina
de internet a societatii.
D.3.
O societate trebuie sa aiba
adoptata o politica cu privire la
prognoze si daca acestea vor fi
furnizate sau nu. Prognozele
reprezinta concluziile cuantificate
ale
studiilor
care
vizeaza
determinarea impactului total al
unei liste de factori referitori la o
perioada viitoare (asa numitele
ipoteze). Politica trebuie sa
prevada frecventa, perioada avuta
in
vedere
si
continutul
prognozelor.
Prognozele, daca sunt publicate,
vor fi parte a rapoartelor anuale,
semestriale. Politica cu privire la
prognoze trebuie sa fie publicata
pe pagina de internet a societatii.
D.4.
O societate trebuie sa stabileasca
data si locul unei adunari generale
astfel incat sa permita participarea
unui numar cat mai mare de
actionari.
D.5.
Rapoartele financiare vor include
informatii atat in romana cat si in
engleza, cu privire la principalii
factori
care
influenteaza
schimbari la nivelul vanzarilor,
profitului operational, profitului
net sau orice alt indicator
financiar relevant.

X

X

Societatea nu a adoptat si nu a publicat
pe site-ul propriu o politica privind
distributia anuala a dividendelor. In
cadrul Adunarilor Generale Ordinare
care au avut pe ordinea de zi aprobarea
repartizarii profitului net, a fost aprobata
de catre actionari modalitatea de
repartizare.

X

Societatea nu a adoptat o politica privind
prognozele care sa stabileasca frecventa,
perioada si continutul acesteia, daca sa
fie facute publice sau nu.
Prognozele cu un anumit nivel de
incertitudine sunt cuprinse de fiecare data
in rapoartele anuale ale administratorilor.

X

Informatiile sunt prezentate in limba
romana in rapoartele financiare anuale.

X
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D.6.
Societatea va organiza cel putin
o intalnire/conferinta telefonica
cu analisti si investitori, in fiecare
an. Informatiile prezentate cu
aceste ocazii vor fi publicate in
sectiunea Relatii cu Investitorii de
pe pagina de internet a societatii,
la momentul respectivei intalniri/
conferinte.

Presedinte C.A.
ec. Ţenea Aurel

X

Nu au fost organizate sedinte cu analistii
si investitorii. Posibilitatea organizarii
unor astfel de evenimente corporative va
fi evaluata in raport cu solicitarile venite
din partea investitorilor.

Director General
ec. Forțan Procopie

Contabil șef
ec. Niță Carmen Ana
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ENTITATEA CARE RAPORTEAZĂ CONFORM LEGII 24/2017, ART. 66 ALIN 2
Situatiile financiare anuale si notele anexate mai jos apartin Societatii ALIMENTARA SA SLATINA.
Situatiile financiare anuale intocmite sunt aferente anului 2019, incheiat la 31.12.2019. Situatiile financiare anuale
ale Societatii ALIMENTARA SA SLATINA sunt intocmite, in moneda nationala a Romaniei, leu, iar sumele sunt
exprimate in lei.
Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare, si cu prevederile cuprinse in OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor
contabile privind Situatiile financiare anuale.

NOTA 1
PRINCIPII, POLITICI ŞI METODE CONTABILE
A. Principii contabile
Principalele principii contabile utilizate sunt urmatoarele:
Principiul continuitatii activitatii - societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor
previzibil fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.
Principiul permanentei metodelor - aplicarea acelorasi reguli, metode, norme privind evaluarea,
inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in
timp a informatiilor contabile.
Principiul prudentei - s-a tinut seama de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor de valoare a
activelor, precum si de toate obligatiile previzibile si de pierderile potentiale care au luat nastere in
cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior.
Principiul independentei exercitiului - au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile
exercitiului, fara a se tine seama de data incasarii sau efectuarii platii.
Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv - in vederea
stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separate valoarea fiecarui
element individual de activ sau de pasiv.
Principiul intangibilitatii exercitiului - bilantul de deschidere al exercitiului curent corespunde cu
bilantul de inchidere al exercitiului precedent.
Principiul necompensarii - valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile
elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile.
Principiul prevalenţei economicului asupra juridicului. Prezentarea valorilor din cadrul elementelor
din bilanţ şi contul de profit şi pierdere se face ţinând seama de fondul economic al tranzacţiei sau al
operaţiunii raportate, şi nu numai de forma juridică a acestora.
Respectarea acestui principiu are drept scop înregistrarea în contabilitate şi prezentarea fidelă a
operaţiunilor economico-financiare, în conformitate cu realitatea economică, punând în evidenţă
drepturile şi obligaţiile, precum şi riscurile asociate acestor operaţiuni.Evenimentele şi operaţiunile
economico-financiare trebuie evidenţiate în contabilitate aşa cum acestea se produc, în baza
documentelor justificative.
Principiul pragului de semnificaţie.
Valoarea elementelor de bilanţ şi de cont de profit şi pierdere care sunt precedate de cifre arabe poate fi
combinată dacă:
(a) acestea reprezintă o sumă nesemnificativă, în înţelesul pct. 9, sau
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(b) o astfel de combinare oferă un nivel mai mare de claritate, cu condiţia ca elementele astfel combinate
să fie prezentate separat în notele explicative.
B. Politici contabile semnificative
(a) Imobilizari necorporale
Imobilizarile necorporale achizitionate de societate sunt prezentate la cost mai putin amortizarea
cumulata.
Amortizarea este recunoscuta in contul de profit si pierdere pe baza metodei liniare pe perioada de viata
estimata a imobilizarii necorporale.
Durata de amortizare medie a imobilizarilor necorporale este de 3 ani.
(b) Imobilizari corporale
Active proprii
Activele proprii sunt prezentate la valoarea reevaluata, mai putin amortizarea cumulata si pierderile de
valoare.
Cheltuielile ulterioare de intretinere si reparatii
Cheltuielile cu reparatia sau intretinerea mijloacelor fixe efectuate pentru a restabili sau a mentine
valoarea acestor active sunt recunoscute in contul de profit si pierdere la data efectuarii lor, in timp ce
cheltuielile efectuate in scopul imbunatatirii performantelor tehnice sunt capitalizate si amortizate pe
perioada ramasa de amortizare a respectivului mijloc fix.
Amortizarea
Amortizarea este calculata pentru a diminua costul utilizand metoda liniara de amortizare pe durata de
functionare a mijloacelor fixe si a componentelor lor, care sunt contabilizate separat.
Terenurile si imobilizarile in curs nu se amortizeaza.
(c) Instrumentele financiare
Instrumentele financiare sunt reprezentate de titluri de valoare detinute pentru tranzactionare, cotate pe
piata de capital.
(d) Leasing
Leasing-ul este considerat financiar atunci cand riscurile si beneficiile aferente dreptului de proprietate
trec asupra utilizatorului.
(e) Stocuri
Stocurile sunt inregistrate la minimum dintre cost si valoarea neta realizabila, dupa ajustarile de valoare
privind stocurile depreciate. Valoarea neta realizabila reprezinta pretul de vanzare estimat in conditiile
desfasurarii normale a activitatii mai putin costurile aferente vanzarii. Ajustarile de valoare privind
stocurile depreciate sunt recunoscute in contul de profit si pierdere drept cheltuiala in perioada in care
are loc diminuarea. Costul stocurilor se bazeaza pe principiul Primul intrat primul iesit (First In First
Out), cu exceptia stocurilor de marfa unde aplicam costul mediu ponderat.
(f) Creante comerciale si alte creante
Conturile de creante comerciale si alte creante sunt evidentiate in bilant la valoarea lor recuperabila.
(g) Numerar si echivalente de numerar
Numerarul include conturile curente in lei si in valuta, si disponibilul din casa.
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(h) Pierderi de valoare
Valoarea contabila a activelor societatii este analizata la data fiecarui bilant pentru a determina daca
exista scaderi de valoare.
Daca o asemenea scadere este probabila, este estimata valoarea recuperabila a activului in cauza.
(i) Dividende
Dividendele sunt recunoscute ca datorie in perioada la care sunt aprobate de catre AGA.
(j) Furnizori si alte datorii
Conturile de furnizori si alte datorii sunt evidentiate la cost.
(k) Recunoasterea veniturilor
Veniturile din prestarea serviciilor sunt recunoscute in contul de profit si pierdere pe masura efectuarii
acestora.
Veniturile din vanzarea bunurilor sunt recunoscute cand livrarea a avut loc si transferul de riscuri si
beneficii a fost realizat.
Veniturile din dobanzi se recunosc periodic, in mod proportional, pe masura generarii venitului
respectiv.
Veniturile din dividende sunt recunoscute cand s-a stabilit dreptul actionarilor de a incasa dividende.
(l) Recunoasterea cheltuielilor
Cheltuielile sunt recunoscute in contul de profit si pierdere pe masura efectuarii acestora.
Cheltuielile in avans cuprind sumele platite pentru asigurarile de active si autovehicule, precum si alte
sume platite dar care se refera la exercitiile financiare viitoare (abonamente, etc).
(m) Rezultatul financiar
Acesta include dobanda de primit pentru depozitele la banci si pentru conturile curente, diferentele de
curs valutar, dividendele incasate, diferentele favorabile din evaluarea participatiilor, precum si
rezultatul speculatiilor bursiere. Principiul separarii exercitiilor financiare este respectat pentru
recunoasterea acestor
elemente.
(n) Impozitul pe profit
Impozitul pe profit cuprinde impozitul pe profit curent.
Impozitul curent este calculat pe baza rezultatului fiscal anual, utilizand cota de impozit in vigoare la
data bilantului.
(o) Active si datorii contingente
Datoriile contingente nu sunt inregistrate in Raportari contabile.
Activele contingente nu sunt inregistrate in Raportari contabile.
(p) Estimari
Pentru intocmirea situatiilor financiare, conducerea societatii face anumite estimari si presupuneri care
afecteaza valorile raportate ale activelor si pasivelor la data bilantului, precum si veniturile si cheltuielile
perioadei raportate. Rezultatele reale pot diferi de cele estimate.
Estimarile sunt utilizate pentru inregistrarea provizioanelor pentru deprecierea activelor, a
provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli, a evaluarii imobilizarilor financiare.
(r) Informatii comparative
Informatiile sunt prezentate in dinamica, comparativ cu cele realizate in anul anterior.
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(s) Pensii si alte beneficii ulterioare pensionarii
In cursul desfasurarii normale a activitatii, societatea plateste statului taxele aferente salariatilor sai.
Politica societatii nu include o alta schema de pensionare sau vreun plan de acordare a unor beneficii
suplimentare dupa pensionare, in consecinta nu are alte obligatii in legatura cu sistemul de pensii.

NOTA 2

ACTIVE IMOBILIZATE
Imobilizări necorporale

Concesiuni,
brevete, licente,
marci,
drepturi si valori
similare
Cost
Sold la 1 ianuarie 2019
Cresteri
Reduceri
Sold la 31 decembrie 2019
Amortizare cumulate
Sold la 1 ianuarie 2019
Amortizarea inregistrata in cursul
exercitiului
Reduceri sau reluari
Sold la 31 DECEMBRIE 2019
Valoarea contabila neta la 1 ian 2019
Valoarea contabila neta la 31 decembrie
2019

Imobilizari
necorporale
in curs

TOTAL

1.400
0
0
1.400
0
0
1.322

1.400
0
0
1.400
0
0
1.322

78
0
1.400

78
0
1.400

78

78

0

0

Imobilizări corporale
Terenuri si
constructii
Cost/evaluare
Sold la 1 ianuarie 2019
Cresteri
Depreceri Utilaje
Reduceri
Sold la 31 DECEMBRIE
2019
Amortizare cumulata

Inst.tehn.
mij. de
transp si
Plantatii

Mobilier, Ap
birotica si
Alte act
corp.

Avansuri si
im.corp. in
curs

TOTAL

3.000.480
1.052.408
0
690.410

31.141
0
0

97.070
0
0

397
0
0
0

3.129.088
1.052.408
0
690.410

3.362.478

31.141

97.070

397

3.491.086
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Sold la 1 ianuarie 2019
Am.inr.in cursul exercitiului
Reduceri sau reluari
Sold la 31 DECEMBRIE
2019

Terenuri si
constructii
460.179
230.231
690.410

Inst.tehn.
mij. de
transp si
Plantatii
31.141
0
0

0

31.141

Mobilier, Ap
birotica si
Avansuri si
Alte act
im.corp. in
corp.
curs
96.697
0
107
0
0
0
96.804

0

TOTAL
588.017
230.338
690.410
127.945

Valoarea contabila neta la
1 ianuarie 2019
2.540.301
0
373
397 2.541.071
Valoarea contabila neta la
31 DECEMBRIEE 2019
3.362.478
0
266
397 3.363.141
Valoarea contabila neta la
31 DECEMBRIEE 2019
3.362.478
0
266
397 3.363.141
La data de 31.12.2019 s-a efectuat reevaluarea imobilizarilor corporale (constructii si investitii imobiliare) conform
raportului de evaluare intocmit de evaluator autorizat PFA Drinceanu Nicolae, membru titular ANEVAR.
Surplusul rezultat din reevaluare este in suma de 1.052.408 lei, fiind contabilizat in contul 105 „Rezerve din
reevaluare”. Valoarea justa a imobilizarilor corporale dupa reevaluare este de 3.338.856,65 lei, inregistrand o
crestere in suma de 361.998 lei, nefiind influentat contul de profit si pierdere.
Imobilizările corporale achizitionate dupa aceasta data sunt evaluate la cost istoric.
Amortizarea este calculată liniar, pe duratele recomandate de normele legale naţionale şi in consecintă nu conduce
impozite amânate.
Imobilizări financiare
Titlurile deţinute cu drept de vot, disponibile pentru vânzare, şi alte titluri cotate pe piaţă BVB sunt iniţial
înregistrate la cost de achiziţie
Actiuni detinute
Societate la care se
detine titluri de
participare
SIF BANAT CRISANA
SA

Valoare titluri
de
participare
la
01.01.2019
4.903.880

Procent din
capitalul social
detinut

0

Valoare titluri
de
participare
la
31.12.2019
4.903.880

0,481579

2761040

0,000849

13068733

Valoare
achizitii/
vanzari

CUI

SNTGN TRANSGAZ
SA

19.193

0

19.193

BANCA
TRANSILVANIA SA
MERCUR SA CRAIOVA
SIF MOLDOVA
BRD GROUPE
SOCIETE GENERALE
SN
NUCLEARELECTRICA
SA
O.M.V. PETROM
TOTAL

1.888.784

1.450.407

3.339.191

0,028537

5022670

1.210
1.114.938

0
-82.650

1.210
1.032.288

0,001488
0,085916

2297960
16764233

295.684

155.787

451.471

0,005369

361579

431,805

-431.805

0

0

10874881

0
8.655.494

129.735
1.221.474

129.735
9.876.968

0,000535

11201891

In cursul exercitiului financiar 2019 societatea a primit cu titlu gratuit de la Banca Transilvania un numar de 108.103
actiuni.
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NOTA 3
CREANTE
Creanţele si obligatiile în valută sunt evaluate la cursul BNR la 31.12.2019 pe seama contului de profit şi pierdere.
Creanţele si obligaţiile în lei sunt prezentate la valoarea nominală.
Structura crenţelor şi a datoriilor este prezentată în situaţia centralizatoare următoare, în funcţie de termenul de
lichidare. Termenul de lichidare este cel legal sau contractual dupa caz. Obligaţiile nu sunt purtătoare de dobânzi
penalizatoare.
01 Ianuarie 2019
Creante comerciale
Sume de incasat de la
persoane afiliate
Alte creante
Total

31 decembrie 2019

39.524
0

75.739
0

0
39.524

0
75.739

Termen de exigibilitate
Sub un an
Peste un an
75.739
0
0
75.739

0
0
0
0

CREANŢE COMERCIALE

Creanţe comerciale – clienţi interni
Creanţe comerciale – clienţi externi
Creanţe comerciale – clienţi transit
Creante comerciale – vanzari marfuri
Furnizori debitori
Clienti incerti
Facturi de intocmit
Efecte de primit
Alte creante imobilizate – cont 461.1
Provizion pentru deprecierea creanţelor
Total

31 decembrie
1 ianuarie 2019
2019
33.717
27.358
0
0
0
0
5.444
0
0

0
0
0
2.143

363
0
39.524

46.238
0
75.739

0
0

NOTA 4
CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI
Conturi curente la bănci
casa
alte valori
Total

01 ianuarie 2019
115.080
6.623
1
121.704

31 decembrie 2019
81.585
2.300
0
83.885

01 ianuarie 2019

31 decemrie 2019

0

0

0
0

0
0

DEPOZITE BANCARE
Depozite bancare – Banca Transilvania
Depozite bancare – Banca Comerciala Romana
Total
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NOTA 5
DATORII
01 ianuarie 2019
Furnizori
Sume datorate entitatilor
afiliate
Alte datorii
Credite pe termen scurt
Avansuri incasate in contul
comenzilor
Total

31 decembrie 2019

Termen de plata
Sub un an
Peste un an
8.109
0
0
0

7.537
0

8.109
0

37.488
0
0

41.206
0
0

41.206
0
0

0
0
0

45.025

49.315

49.315

0

Alte datorii cuprind:
01 ianuarie 2019

31 decembrie
2019

Termen de plata
Sub un an

Datorii fata de bugetul
statului si alte bugete
Datorii in legatura cu
personalul
Dividende de platit
Creditori diversi
Dobanzi de plata
Alte imprumuturi si
datorii asimilate
Total

Peste un an

28.031

31.442

31.442

0

9.024

9.764

9.764

0

0
0
0
433

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

37.488

41.206

41.206

0

SUME DATORATE INSTITUTIILOR DE CREDIT
01 ianuarie 2019

31 decembrie 2019

0
0

0
0

Credite bancare pe termen scurt
Total

NOTA 6

PROVIZIOANE
Denumire provizion
Provizion pentru riscuri
si cheltuieli
Ajustari pt. depreciere
imobilizari financiare

Sold la inceputul
exercitiului financiar
16.000
516.543

Transferuri
În cont
Din cont
25.000
16.000
0

516.543

Sold la sfarsitul
exercitiului financiar
25.000
0
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NOTA 7
CAPITALUL SOCIAL
Capitalul social este format din 411.106 actiuni cu o valoare nominală de 2,43 lei fiecare.
La închiderea exerciţiului financiar al anului 2019, capitalul social total de 998.988 lei, divizat
in 411.106 actiuni a 2,43 lei fiecare, este deţinut, subscris şi vărsat integral, astfel:
Capital social:
998.988 lei, din care :
Nr. Actiuni

%

S.I.F. OLTENIA loc. CRAIOVA, jud. DOLJ

214.742

52,2352

S.C. MULTIFUNCTIONAL ECOLOGIC SYSTEM S.R.L.
loc. CRAIOVA, jud. DOLJ

135.600

32,9842

PERSOANE FIZICE

44.633

10,8568

PERSOANE JURIDICE

16.131

3,9238

411.106

100

TOTAL ACTIUNI

In perioada de raportare 01.01.2019 – 31.12.2019, nu au fost modificari ale capitalului social din punct de vedere
structural.

NOTA 8
REPARTIZAREA PROFITULUI
In perioada de raportare 01.01.2019 – 31.12.2019, societatea a realizat un profit net in suma de 1.385.297 lei,
propus a fi repartizat pe urmatoarele destinatii:
- rezerve legale,
0 lei
- acoperirea pierderilor din anii precedenti, 0 lei
- surse proprii de finantare, 1.385.297 lei.
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NOTA 9
ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE
Veniturile sunt recunoscute în rezultate, cu respectarea principiului independenţei exerciţiilor, la data efectuării
serviciilor sau a livrării mărfurilor şi confirmării lor de către clienţi.
Cheltuielile sunt recunoscute pe măsura apariţiei, cu respectarea principiului independenţei exerciţiilor.
Următoarea situaţie prezinta evoluţia comparativă a soldurilor intermediare de gestiune precum şi a rezultatului din
exploatare :
NR
CRT
1.
2.

INDICATOR
Producţia vândută

31 DECEMBRIE
2018

31 DECEMBRIE
2019

1.217.401

1.222.065

0

0

1.217.401

1.222.065

Producţia stocată(cresterea stocurilor de
productie in curs (neterminata) si a stocurilor de
produse finite

3.

Producţia exerciţiului ( 1+2 )

4.

Venituri din vănzarea mărfurilor

0

0

5.

Cheltuieli privind mărfurile

0

0

6.

Marja comercială ( 4-5 )

0

0

7.

Cifra de afaceri

1.217.401

1.222.065

8.

Cumpărări de materii prime şi materiale

10.735

14.358

9.

Lucrări şi servicii executate de terţi

46.548

53.315

10.

Consumuri provenite de la terţi (8+9)

57.283

67.673

11.

Valoarea adăugată (3+6-10)

1.160.118

1.154.392

12.

Cheltuieli cu impozite şi taxe

75.268

76.741

13.

Cheltuieli cu personalul

248.636

259.303

14.

Excedent brut de exploatare(11-12-13)

836.214

818.348

15.

Alte venituri din exploatare

16.661

3.314

16.

Alte cheltuieli de exploatare

0

0

17.

Cheltuieli cu amortizarea

235.894

230.415

18.

Ajustări de valoare privind activele circulante
si provizioanele

0

9.000

19.

Rezultatul exploatării(14+15-16-17-18)

616.981

582.247

CHELTUIELI CU MATERIILE PRIME ŞI MATERIALELE CONSUMABILE
31 decembrie 2018
Cheltuieli privind materialele consumabile
Cheltuieli privind materialele de natura
obiectelor de inventar
Cheltuieli privind materialele nestocate
Cheltuieli privind energia si apa
Cheltuieli privind marfurile
Total

31 decembrie 2019

1.371

1.373

387
0
8.977
0
10.735

1.747
0
11.238
0
14.358
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CHELTUIELI PRIVIND PRESTAŢIILE EXTERNE

Cheltuieli cu întreţinere şi reparaţii
Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chirii
Cheltuieli cu prime de asigurare
Cheltuieli privind comisioanele si onorariile
Cheltuieli cu colaboratorii
Cheltuieli cu reclamă şi publicitate, protocol
Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal
Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferuri
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii
Cheltuieli cu servicii bancare si asimilate
Cheltuieli cu servicii de la terti
Total Cheltuieli prestatii externe

31 decembrie 2018
1.500
0
1.938
0
0
3.469
0
0
7.732
1.867
30.042
46.548

31 decembrie 2019
10.336
0
1.225
10
0
3.563
0
397
7.533
1.774
28.477
53.315

NOTA 10
INFORMAŢII PRIVIND SALARIAŢII, ADMINISTRATORII ŞI DIRECTORII
În perioada de raportare 01.01.2019 – 31.12.2019, societatea a avut un numar mediu de 3 salariaţi,
cu urmatoarea structură:
Categorie
Contabil sef
Economist
Secretar
Total

Numar
1
1
1
3

Cheltuielile cu personalul in anul 2019 au fost (in lei):
- cheltuieli cu colaboratorii, 110.237 lei
- cheltuieli cu salariile personalului, 132.849 lei
- cheltuieli cu tichete acordate salariatilor,10.005 lei
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, 6.212 lei
Total cheltuieli cu personalul
= 259.303 lei
Toţi angajaţii societăţii sunt incluşi în sistemul de pensii de stat. Valoarea acestor contribuţii este înregistrată în
contul de profit şi pierdere în aceeaşi perioadă cu cheltuielile salariale corespunzătoare.
Societatea nu operează nici un alt plan de pensii şi nu oferă beneficii suplimentare angajaţilor.
În anul 2019 societatea a fost condusa de un Consiliu de Administratie format dintr-un presedinte si 2 membri
pentru care s-au platit indemnizatii in suma de 43.560 lei.
Conducerea executiva a fost asigurată de un Director General, pe baza unui contract de mandat si de un contabil
sef.
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NOTA 11
ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
Rentabilitatea veniturilor, exprimată ca raport între profitul brut şi veniturile totale ale perioadei,
Pb
Rv = ------ x 100
V
caracterizează eficienţa întregii activităţi a firmei în cursul exerciţiului. Întrucât în cadrul veniturilor şi a cheltuielilor
se disting trei categorii de venit respectiv exploatare, financiare şi extraordinare, rentabilitatea veniturilor depinde de
structura veniturilor precum şi de rentabilitatea pe categorii de venituri.
Astfel structura veniturilor precum şi rentabilitatea pe categorii de venituri a înregistrat următoarele valori :
DENUMIRE ACTIVITATE

EXPLOATARE
FINANCIARĂ
EXTRAORDINARĂ
TOTAL

TIPUL VENITURILOR

STRUCTURA VENITURILOR
%
31.12.2018
31.12.2019

31.12.2018

31.12.2019

1.234.062

1.225.379

83,37

59,66

246.167

828.717

16,63

40,34

0

0

0

0

1.480.229

2.054.096

100,00

100,00

Ponderea veniturilor din exploatare in total venituri a scazut in anul 2019, fata de anul 2018 cu 23,71%.
INDICATOR
Pb
Rv = ------ x 100
V

31.12.2018

31.12.2019

372.964/1.480.229x100=25,20

1.413.052/2.054.096x100=68,79

Evolutie
43,59

Rentabilitatea economică, exprimată ca raport între profitul brut şi activul economic total,
Pb
Re = --------------- x 100
Total Activ
exprimă capacitatea activului economic de a genera profit prin care să se asigure autofinanţarea societăţii precum
şi remunerarea investitorilor de capital şi depinde de politica societăţii privind reinvestirea profitului în elemente de
activ :
INDICATOR
Pb
Re = ---------------- x 100
Total Activ

31.12.2018

31.12.2019

372.964/10.841.587x100=3,44

1.413.052/13.400.685x100=10,54

Evolutie
7,10

Rentabilitatea financiară, exprimată ca raport între profitul net şi capitalurile proprii,
Pnet
Rf = -------------------------- x 100
Capitaluri proprii
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măsoară randamentul capitalurilor proprii, respectiv gradul în care investiţia făcută de asociaţi în părţile sociale ale
societăţii generează dividende sau rezerve :
INDICATOR
Pnet
Rf = ---------------------- x 100
Capitaluri proprii

31.12.2018

31.12.2019

Evolutie

356.083/10.780.562x100=3,30

1.385.297/13.326.370x100=10,40

7,10

Calculul rentabilităţii financiare depinde de inconvenientele metodologice legate de determinarea profitului net,
respectiv regimul de calcul al amortizărilor, provizioanelor şi a cheltuielilor nedeductibile.
II. Rate de structură patrimonială :
Rata de lichiditate generală, exprimată ca raport între active circulante şi datorii curente,
Active circulante
Lg = --------------------Datorii curente
caracterizează capacitatea elementelor patrimoniale de a fi transformate în bani :
INDICATOR
Active circulante
Lg = ---------------------------Datorii curente

31.12.2018
161.283/45.025=3,58

31.12.2019
159.653/49.315=3,24

Evolutie
-0,34

Lichiditatea generală, in anul 2019, arată capacitatea firmei de a satisface datoriile sale pe termen scurt.
Se apreciază că situaţia lichidităţii generale este foarte buna dacă se încadrează în intervalul 1 – 2.
Rezultă că lichiditatea generală a societăţii a fost in scadere (cu 0,34) faţă de anul precedent.
Gestionarea şi previzionarea optimă a fluxurilor de numerar sunt vitale pentru supravieţuirea afacerii.
Managementul mai bun al lichidităţilor reprezintă unul din beneficiile cele mai importante ale procesului
de evaluare mai frecventă a riscurilor.
Creanţele sunt un activ financiar principal care poate distrage atenţia de la alte oportunităţi şi elemente.
Riscul deteriorării creanţelor şi norocul schimbător al clienţilor poate produce rapid dificultăţi la nivelul
fluxurilor de numerar în perioada de recesiune.
Rata de îndatorare globală, exprimată ca raport între datorii totale şi total pasiv,
Datorii totale
Rî = ----------------------Pasiv total
măsoară ponderea datoriilor în patrimoniul firmei.
Majoritatea activelor societăţii sunt finanţate din capitaluri proprii, situaţie favorabilă creditorilor deoarece este
asociată unui risc mai mic.
INDICATOR
Datorii totale
Rî = ------------------------Pasiv total

31.12.2018
45.025/10.825.587=0,004

31.12.2019
49.315/13.375.685=0,004

Evolutie
0
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Solvabilitatea generală , exprimată ca raport între active circulante+active fixe şi datorii totale,
Active circulante+Active fixe
Sg = ----------------------------------Datorii totale
măsoară capacitatea de acoperire a datoriilor totale pe baza întregului activ :
INDICATOR

31.12.2018

31.12.2019

Evolutie

Active circulante+Active fixe
161.283+10.680.100 = 240,79 159.653+13.240.108 = 271,72
Sg = ----------------------------------45.025
49.315
30,93
Datorii
totale

Se constată o crestere a acesteia faţă de aceiasi perioada din anul precedent cu 30,93. Cu cat aceasta rată e mai
mare, cu atat mai mare este protectia creditorilor in caz de lichidarare şi/sau faliment.
III. Indicatori de risc :
Nu s-au calculat indicatorii de risc, întrucât societatea nu are capital împrumutat (credite peste un an) şi deci nu
este expusă unui asemenea risc.

NOTA 12
ALTE INFORMAŢII
SOCIETATEA ALIMENTARA SA SLATINA, înregistrată la Registrul Comerţului sub Nr. J28/62/1991, este o
societate cu capital majoritar privat.

Principalul obiect de activitate al societăţii este comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare
predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun, cod CAEN 4711, iar ca activitate preponderenta efectiv desfasurata
este inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate cod CAEN 6820

La data de 31.12.2019 societatea a inregistrat profit.
Toate obligaţiile bugetare au fost constituite şi achitate la termen.
Societatea nu derulează contracte de leasing.
Contabilitatea a fost condusă corect şi la zi, verificată prin balanţe şi pusă în acord cu situaţia fizică a patrimoniului.
Datele înregistrate în evidenţele societăţii au la bază documente aferente perioadei raportate, legal întocmite,
înregistrate cronologic şi sistematic.
Estimările şi evaluările făcute de administraţie în prezentarea situaţiilor financiare sunt în concordanţă cu normele
legale în materie, ţinand cont de principiile continuităţii activităţii, permanenţei metodelor, prudenţei, independenţi
exerciţiului, al evaluării separate a elementelor de activ şi pasiv, intangibilităţii şi al necompensării.
Raportarea contabilă s-a întocmit pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice încheiată la 31.12.2019, iar
posturile înscrise in bilanţ, corespund cu datele înscrise în contabilitate, puse de acord cu situaţia reală a
elementelor patrimoniale.
La întocmirea raportarilor contabile s-au respectat prevederile Legii contabilităţii 82/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile
conforme cu Directivele Europene.
Administrator,
ec. Aurel ȚENEA

Contabil Sef,
ec. Carmen Ana NIȚĂ
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CASH FLOW
Situatia fluxurilor de trezorerie la 31 Decembrie 2019

(metoda directă)

- lei Denumirea elementului

Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:
Incasari de la clienti, alte incasari
Incasari din vanzari titluri imobilizate
Plati furnizori si angajati, alte plati
Impozit pe venit platit
Numerar net din activitati
de exploatare
Fluxuri de numerar din
activitati de investitie:
Plati pentru investitii pe termen scurt
Plati pentru achzitionarea de actiuni
Plati pentru achizitionarea de
imobilizari corporale
Incasari din vanzarea de imobilizari
corporale
Dobanzi incasate
Dividende incasate
Numerar net din activitati de investitie
Fluxuri de numerar din activitati de finantare
Dividende platite
Numerar net din activitati de finantare
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului
financiar
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar

Administrator,
ec. Țenea Aurel

Exercitiul
financiar 2019

1.471.169
564.738
(638.987)
(24.641)
1.372.279

-

(1.674.074)
263.976
(1.410.098)

(37.819)
121.704
83.885

Contabil Sef ,
ec. Niță Carmen Ana
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SOCIETATEA ALIMENTARA S.A. SLATINA

SITUATIA MODIFICARII CAPITALURILOR PROPRII
la data de 31.12.2019
- lei -

Denumirea elementului
A
Capital subscris
Patrimoniul regiei
Prime de capital
Rezerve din reevaluare
Rezerve legale
Rezerve statutare sau
contractuale
Rezerve reprezentand surplusul
realizat din rezerve din
reevaluare cont 1175
Alte rezerve
Actiuni proprii
Castiguri legate de
instrumentele de capitaluri
proprii
Pierderi legate de
instrumentele de capitaluri
proprii
Rezultatul reportat Sold C
reprezentand
117
profitul
nerepartizat sau
Sold D
pierderea
neacoperita
(profit an 2015) +
profit an 2016
Rezultatul
Sold C
reportat provenit
din adoptarea
pentru prima
Sold D
data a IAS, mai
putin IAS 29³²
Rezultatul
Sold C
reportat provenit
Sold D
din corectarea
erorilor contabile

Sold la
inceputul
exercitiului
financiar
1
998.988
525.000
2.049.701
199.797
-

Cresteri
Total,
Prin
din care:
transfer
Ct.105
2
3
1.052.408
-

1.006.204

188.759

3.700.555

108.103

-

Reduceri
Total,
Prin
din care:
transfer
Ct.1175
4
5
188.759
188.759
-

Sold la
sfarsitul
exercitiului
financiar
6
998.988
525.000
2.913.350
199.797

-

-

-

-

1.194.963

-

-

-

3.808.658

188.759

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.944.234

356.083

-

-

2.300.317

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Rezultatul
reportat provenit
din trecerea la
aplicarea
Reglementarilor
contabile
conforme cu
Directiva a patra a
Comunitatilor
Economice
Europene
Pofitul sau
pierderea
exercitiului
financiar
Repartizarea
profitului
Total capitaluri
proprii

Sold C
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.385.297

-

-

-

-

-

-

-

-

Sold D

Sold C

356.083

Sold D

-

10.780.562

Administrator,
ec. Țenea Aurel

3.090.650

188.759

356.083

544.842

-

188.759

1.385.297
-

13.326.370

Contabil Sef,
ec. Niță Carmen Ana
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ALIMENTARA S.A. SLATINA
Str.Arinului, nr.1
J28/62/1991 CUI RO 1513357

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
pentru activitatea economico-financiara pe anul 2019
Societatea ALIMENTARA S.A Slatina functioneaza in baza prevederilor Legii nr.
31/1990 modificata si republicata si a fost inregistrata la Oficiul Registrului Comertului
de pe langa Tribunalul Olt la nr. J28/62/1991.
In anul 2019, Societatea Alimentara S.A a fost condusa de un Consiliu de
Administratie format din 3 membri.
In AGOA din data de 10.04.2017 a fost ales un consiliu de administratie format din
3 membri, pentru un mandat de 2 ani, incepand din data de 01.05.2017, pana la data de
30.04.2019:
- Țenea Aurel
- Cimpoeru Ana
- Cimen Laura-Mihaela
In AGOA din data de 19.02.2019 a fost ales un consiliu de administratie format din
3 membri, pentru un mandat de 2 ani, incepand din data de 01.05.2019:
- Țenea Aurel
- Cimpoeru Ana
- Cimen Laura-Mihaela
La data de 01.11.2019, a incetat mandatul de administrator al d-nei Cimpoeru Ana,
ca urmare a demisiei.
Consiliul de administratie a numit in functia de administrator provizoriu al
ALIMENTARA S.A. pe dna Popa Carmen, incepand cu data de 04.11.2019, pana la
prima Adunare Generala Ordinara a actionarilor, in temeiul prevederilor art. 137 2, alin.
(1) din Legea nr. 31/1990 R.
La data de 31.12.2019, capitalul social al societatii a fost de 998.988 lei, divizat in 411.106 actiuni
in valoare de 2,43 lei/actiune, aportul actionarilor la capital fiind:

Capital social subscris 998.988 lei:
▪ SIF Oltenia
– 521.823,06 lei – 214.742 actiuni = 52,2352 %
▪ Persoane fizice
– 108.458,19 lei – 44.633 actiuni = 10,8568 %
▪ Alte persoane juridice – 39.198,33 lei – 16.131 actiuni = 3,9238 %
▪ SC Multifunctional – 329.508,00 lei – 135.600 actiuni = 32,9842 %
Ecologic Sistem SRL
Pentru actionarul SC Multifunctional Ecologic System SRL, Tribunalul Dolj, prin
hotararea nr. 862/23.09.2015 a dispus intrarea in faliment.
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Privind patrimoniul societatii
Societatea detine in patrimoniu 17 spatii comerciale in suprafata construita de
2.459,22 mp, impreuna cu sediul social al societatii, din care suprafata utila de 2.170,46
mp, iar suprafata inchiriata de 1.912,96 mp.
Societatea detine teren conform certificatului de atestare a dreptului de proprietate
asupra terenurilor seria OT, Nr. 0019 emis la data de 23.11.1997, in suprafata de 1690,24
mp, din care in cota indiviza suprafata de 653,53 mp si arie desfasurata 1.036,71 mp.
Societatea detine mijloace fixe (echipamente tehnologice, aparate si instalatii,
mijloc transport, mobilier si aparatura birotica) la valoarea ramasa de 266 lei.
Societatea detine titluri imobilizate la :
DENUMIRE
EMITENT
SIF Banat Crisana
SNTGN Transgaz
BANCA Transilvania
din care :
- actiuni cumparate
- actiuni subscrise
- actiuni gratuite
SC Mercur SA
SIF Moldova
BRD – Groupe
Societe Generale
OMV Petrom
TOTAL

NUMAR
ACTIUNI
2.491.985
100
1.488.515

VALOARE
(lei)
4.903.880
19.193
3.339.191

1.245.074
3.227
240.214
108
861.032
37.422

1.210
1.032.288
451.471

302.900
5.182.062

129.735
9.876.968

In cursul anului 2019, societatea a primit cu titlu gratuit de la Banca Transilvania
un numar de 108.103 actiuni. De asemenea, a achizitionat un numar de 578.263 actiuni,
in valoare de 1.342.304 lei la Banca Transilvania, un numar de 15.422 actiuni, in valoare
de 155.787 lei la BRD – Groupe Societe Generale si un numar de 302.900 actuni, in
valoare de 129.735 lei la OMV Petrom.
De asemenea, in cursul anului 2019 societatea a vandut un numar de 68.938 actiuni
SIF2 Moldova, in valoare de 82.650 lei si un numar de 45.759 actiuni SN
Nuclearelectrica SA, in valoare de 431.805 lei.
La inceputul anului 2019 societatea avea constituite provizioane, urmare a
deprecierii titlurilor pe piata de capital, in suma de 516.543 lei. Pentru anul 2019,
societatea a inregistrat venituri din reluarea provizioanelor privind imobilizarile
financiare in suma de 516.543 lei.
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STOCURI
La data de 31.12.2019 societatea detinea in stoc formulare cu regim special in
suma de 29 lei.
CREANTE
La data de 31.12.2019, societatea avea creante de recuperat in suma de 75.739 lei,
din care 75.739 lei, sub 30 de zile.
DISPONIBILITATI
La data de 31.12.2019, societatea avea in cont disponibilitati in suma de 83.885 lei,
din care :
- disponibilitati in conturi (BCR + BT) = 81.585 lei
- CASA + Alte Valori = 2.300 lei
Datoriile totale ale societatii la 31.12.2019 au fost in suma de 49.315 lei, reprezentand
obligatii curente.
In anul 2019, veniturile totale ale societatii au fost de 2.054.096 lei, din care:
a) Venituri din exploatare, 1.225.379 lei, din care:
- venituri din inchirierea spatiilor, 1.222.065 lei
- alte venituri din exploatare, 3.314 lei
b) Venituri financiare, 828.717 lei, din care:
- venituri din dobanzi, 2 lei
- venituri din vanzari imobilizari financiare, 564.739 lei
- venituri din dividende 263.976 lei
Cheltuielile totale la 31.12.2019 au fost in suma de 641.044 lei, din care:
a) Cheltuieli din activitatea de exploatare in suma de 643.132 lei, din care:
- cheltuieli materiale, 3.120 lei
- cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti, 53.315 lei
- cheltuieli cu impozitele si taxele, 76.741 lei
- cheltuieli cu personalul, 142.854 lei
- cheltuieli cu amortizarile, 230.415 lei
- cheltuieli cu energia si apa, 11.238 lei
- cheltuieli cu colaboratorii, 110.237 lei
- cheltuieli cu contributiile sociale, 6.212 lei
- ajustari privind provizioanele, 9.000 lei
b) Cheltuieli financiare, -2.088 lei, din care:
- ajustari privind imobilizarile financiare, -516.543 lei
- alte cheltuieli financiare, 514.455 lei
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La 31.12.2019, societatea a realizat un profit brut in suma de 1.413.052 lei,
inregistrand o crestere in suma de 604.167 lei, fata de prevederile din BVC 2019,
respectiv cu 74,69%.
Din profitul brut al anului 2019 s-a constituit un provizion in suma de 25.000 lei
pentru fondul de participare a salariatilor la profit.
Profitul net inregistrat la sfarsitul anului 2019 a fost in suma de 1.385.297 lei,
inregistrand o crestere in suma de 593.912 lei, fata de prevederile din BVC an 2019,
respectiv cu 75,05%.
Consiliul de Administratie propune AGOA repartizarea profitului net in suma de
1.385.297 lei, astfel:
- rezerve legale, 0 lei
- dividende brute, 0 lei
- surse proprii de finantare 1.385.297 lei
Comparativ cu anul 2018 si BVC-ul anului 2019, rezultatele economico-financiare
ale anului 2019, se prezinta astfel:
Denumire indicator

Venituri din exploatare
Cheltuieli de exploatare
Profit din exploatare
Profit financiar/pierdere
Profit net

Realizat
2018

Realizat
2019

1
1.234.062
617.081
616.981
-244.017
356.083

2
1.225.379
643.132
582.247
830.805
1.385.297

Diferenta
Diferenta
BVC
%
(Col.2 (Col.2 2019
Col.2/Col.4
Col.1)
Col.4)
3
4
5
6
-8.683 1.196.055
29.324
102,45
26.051
667.170
-24.038
96,40
-34.734
528.885
53.362
110,09
1.074.822
280.000
550.805
296,72
1.029.214
791.385
593.912
175,05

Veniturile din exploatare ale anului 2019, comparativ cu anul 2018, au inregistrat o
scadere in suma de 8.683 lei.
Profitul financiar al anului 2019, comparativ cu anul 2018, a inregistrat o crestere
in suma de 1.074.822 lei, datorita reluarii la venituri a provizioanelor constituite pentru
deprecierea imobilizarilor financiare in suma de 516.543 lei, precum si realizarii de
venituri din vanzarea de imobilizari financiare in suma de 564.739 lei.
Pentru inventarierea anuala a patrimoniului conducerea a emis Decizia nr. 4/
23.10.2019, iar in urma inventarierii, conform procesului verbal, nu au rezultat diferente.
In anul 2019 societatea si-a achitat integral si la timp toate obligatiile fata de
salariati.
Precizam, de asemenea, ca la 31.12.2019, societatea nu inregistreaza datorii
restante fata de bugetele locale, bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si alte
fonduri.
POLITICA COMERCIALA
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In cursul anului 2019, societatea a avut incheiate 18 contracte de locatiune, pentru
o suprafata de 1.912,96 mp.
Una din preocuparile permanente a activitatii consiliului de administratie a fost
analiza chiriilor, urmarindu-se evolutia preturilor din arealul in care se gaseste spatiul
comercial.
POLITICA DE RESURSE UMANE

Structura personalului la data de 31.12.2019, este urmatoarea :
Total salariati 3, din care:
- personal cu studii superioare = 2 (contabil sef, economist)
- personal cu studii medii = 1 (secretara)
RISCURI
a) Riscul de piata :
- riscul valutar – Societatea nu este expusa acestui risc ca urmare a denominarii
creantelor in moneda straina, fluctuatiile cursului de schimb nu afecteaza activitatea
societatii;
- riscul ratei dobanzii la valoarea justa – Societatea nu este expusa acestui risc
- riscul de pret – Societatea nu este expusa acestui risc
b) Riscul de credit
Societatea nu s-a confruntat cu acest risc intrucat nu a acordat credite si nici nu a
contractat imprumuturi.
c) Riscul de lichiditate (riscul de finantare).
Societatea dispune de disponibilitati banesti suficiente care sa-i asigure plata la
termen a obligatiilor financiare.
d) Riscul ratei dobanzi la fluxul de numerar - Nu este cazul intrucat societatea nu
are contractate credite bancare.
e) Riscul de cash-flow
Societatea nu s-a confruntat cu acest risc intrucat incasarile de numerar sunt mai
mari decat iesirile. In ceea ce priveste fluxurile financiare societatea a inregistrat venituri
din dividende.
Alimentara Slatina SA pe piata valorilor mobiliare
Titlurile emise de ALIMENTARA Slatina au fost listate pe Piața AeRO, in cadrul
Sistemului Alternativ de Tranzactionare administrat de BVB, simbol ALRV.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
ec. Țenea Aurel
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DECLARATIE
In conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii
nr.82/1991
S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2019 pentru:
_____________________________________________________________________
Entitate: SC ALIMENTARA SA
Judetul: 28--OLT
Adresa: localitatea SLATINA, str. ARINULUI, nr.1, tel. 0249422092
Numar din registrul comertului: J28/62/1991
Forma de proprietate: 34—Societati comerciale pe actiuni
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4711—Comert
cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de
produse alimentare, bauturi si tutun.
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata: cod CAEN 6820 –
inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau
inchiriate.
Cod unic de inregistrare: 1513357
_____________________________________________________________________
Subsemnatii: ȚENEA AUREL si NIȚĂ CARMEN ANA, isi asuma
raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la
31/12/2019 si confirma ca:
a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor
financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile
aplicabile.
b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a
pozitiei
financiare,
performantei
financiare
si
a
celorlalte
informatii referitoare la activitatea desfasurata.
c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de
continuitate.

Administrator,

Contabil Sef,

ec. Țenea Aurel

ec. Niță Carmen Ana
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SOCIETATEA ALIMENTARA S.A. SLATINA
J28/62/1991 CUI RO1513357
Str.Arinului nr.1, judetul Olt
Tel. 0249-422092, fax 422451

Nr. 34/13.01.2020

Propunerea Consiliului de Administratie
de repartizare a profitului net aferent anului 2019

Societatea Alimentara S.A. Slatina la 31.12.2019, a realizat urmatorii indicatori:
-

venituri totale
= 2.054.096 lei
cheltuieli totale = 641.044 lei
profit brut
= 1.413.052 lei
impozit profit/venit = 27.755 lei
profit net
= 1.385.297 lei

Profitul net, in suma de 1.385.297 lei, s-a propus a fi repartizat pentru urmatoarele destinatii :
- rezerve legale, 0 lei
- acoperirea pierderilor din anii precedenti, 0 lei
- surse proprii de finantare, 1.385.297 lei
Pierderea contabila se propune a fi acoperita din urmatoarele resurse:/ nu este cazul.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,
ec. Tenea Aurel – presedinte
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JPA Audit și Consultanta S.R.L.
Alimentara S.A.
Str. Arinului, nr. 1
Slatina
RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT
Către acționarii Alimentara S.A.
Raport cu privire la auditul situațiilor financiare
Opinie
Am auditat situațiile financiare individuale ale societății Alimentara S.A. („societatea”), care cuprind
bilanțul la data de 31 decembrie 2019 si contul de rezultate, situația modificărilor capitalurilor proprii
aferente exercițiului încheiat la data respectiva, si notele la situațiile financiare, inclusiv un sumar al
politicilor contabile semnificative.
Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2019 se identifica astfel:
Activ net/Total capitaluri proprii 13.326.370 lei
Profit net 1.385.297 lei
In opinia noastră, situațiile financiare anexate prezinta fidel, sub toate aspectele semnificative poziția
financiara a societății la data de 31 decembrie 2019, si performanta sa financiara aferente exercițiului
încheiat la data respectiva, in conformitate cu Legea contabilității nr.82/1991 republicata, cu prevederile
cuprinse in OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare
anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, împreuna cu modificările ulterioare.
Baza pentru opinie
Am desfășurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA),
Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European (in cele ce urmează
„Regulamentul”) si Legea nr.162/2017 („Legea’’). Responsabilitățile noastre in baza acestor standarde
sunt descrise detaliat in secțiunea Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare din
raportul nostru. Suntem independenți fata de societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor
Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etica pentru Contabili (codul IESBA),
conform cerințelor etice relevante pentru auditul situațiilor financiare din Romania si ne-am îndeplinit
celelalte responsabilități etice, conform acestor cerințe. Credem ca probele de audit pe care le-am obținut
sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastră.
Alte informații – Raportul Administratorilor
Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea si prezentarea raportului administratorilor in
conformitate cu cerințele OMFP nr 1802/2014 Reglementari contabile privind situațiile financiare
anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, care sa nu conțină denaturări semnificative
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si pentru acel control intern pe care conducerea îl considera necesar pentru a permite întocmirea
raportului administratorilor care sa nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.
Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă si aceste alte informații si cu excepția cazului
in care se menționează explicit in raportul nostru, nu exprimam nici un fel de concluzie de asigurare cu
privire la acestea.
In legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019,
responsabilitatea noastră este sa citim acele alte informații si, in acest demers, sa apreciem daca acele
alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi leam obținut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.
In ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit si raportam daca acesta a fost întocmit, in toate
aspectele semnificative, in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor
contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate.
In baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate in cursul auditului situațiilor financiare, in opinia
noastră:
a. In raportul administratorilor nu am identificat informații care sa nu fie consecvente, in toate
aspectele semnificative, cu informațiile prezentate in situațiile financiare individuale anexate.
b. Raportul administratorilor identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative,
informațiile cerute de OMFP nr 1802/2014 (reglementari contabile privind situațiile financiare
anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate).
In plus, in baza cunoștințelor si înțelegerii noastre cu privire la Societate si la mediul acesteia, dobândite
in cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2019,
ni se cere sa raportam daca am identificat denaturări semnificative in Raportul administratorilor. Nu
avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.
Responsabilitățile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare
Conducerea este responsabila pentru întocmirea si prezentarea fidela a situațiilor financiare in
conformitate cu reglementările menționate mai sus si pentru acel control intern pe care conducerea îl
considera necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative,
cauzate fie de frauda, fie de eroare.
In întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabila pentru aprecierea capacitații societății
de a-si continua activitatea, prezentând, daca este cazul, aspectele referitoare la continuitatea activității si
utilizând contabilitatea pe baza continuității activității, cu excepția cazului in care conducerea fie
intenționează sa lichideze societatea sau sa oprească operațiunile, fie nu are nici alta alternative realista
in afara acestora.
Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare
financiara al societății.
Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare
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Obiectivele noastre constau in obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura in care situațiile
financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare,
precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabila
reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului ca un audit desfășurat in
conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturările
pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in
mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulate, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor,
luate in baza acestor situații financiare.
Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam raționamentul profesional si menținem
scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
•

Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situațiilor financiare, cauzata fie
de fraudă, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca răspuns la respectivele
riscuri si obținem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia
noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de frauda este mai ridicat
decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate
presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false si evitarea controlului
intern.

•

Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectării de proceduri de audit
adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității
controlului intern al societății.

•

Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimărilor
contabile si al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere

•

Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a
contabilității pe baza continuității activității si determinam, pe baza probelor de audit obținute,
daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau condiții care ar putea
genera îndoieli semnificative privind capacitatea societății de a-si continua activitatea. In cazul in
care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atenția in raportul
auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, in cazul in care aceste
prezentări sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de
audit obținute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții
viitoare pot determina societatea sa nu își mai desfășoare activitatea in baza principiului
continuității activității.

•

Evaluam prezentarea, structura si conținutul general al situațiilor financiare, inclusiv al
prezentărilor de informații, si măsura in care situațiile financiare reflecta tranzacțiile si
evenimentele de baza într-o maniera care realizează prezentarea fidela.

Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea
in timp a auditului, precum si principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative
ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.
De asemenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație ca am respectat cerințele
etice relevante privind independenta si ca le-am comunicat toate relațiile si alte aspect despre care s-ar
putea presupune, in mod rezonabil, ca ne afectează independenta si, acolo unde este cazul, masurile de
protecție aferente.
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Dintre aspectele comunicate cu persoanele responsabile cu guvernanta, stabilim care sunt aspectele cele
mai importante pentru auditul situațiilor financiare din perioada curenta si care reprezintă, prin urmare,
aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspect in raportul auditorului, cu excepția cazului in care legile
sau reglementările interzic prezentarea publica a aspectului sau a cazului in care, in circumstanțe extrem
de rare, consideram ca un aspect nu ar trebui comunicat in raportul nostru deoarece se preconizează in
mod rezonabil ca beneficiile interesului public sa fie depășite de consecințele negative ale acestei
comunicări.
Raport cu privire la alte dispoziții legale si de reglementare
Am fost numiți de Adunarea Generala a Acționarilor la data de 19 februarie 2019 sa auditam situațiile
financiare ale ALIMENTARA S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31 Decembrie 2019. Durata
totala neîntrerupta a angajamentului nostru este de 2 ani, acoperind exercițiile financiare încheiate la 31
decembrie 2019 si 31 decembrie 2020.
Confirmam ca in desfășurarea auditului nostru, ne-am păstrat independenta fata de entitatea auditată.
Confirmam ca nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, menționate la articolul 5
alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.
7 februarie 2020
In numele
JPA Audit și Consultanta S.R.L.
Auditor înregistrat ASPAAS nr. FA319

Florin Toma
Auditor înregistrat ASPAAS AF1747
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Adresa

Suma de control

financiar corespunde cu anul calendaristic
F10 - BILANT PRESCURTAT
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

998.988

F10 - pag. 1
BILANT PRESCURTAT
- lei -

F10 - pag. 2

5. Alte elemente de capitaluri proprii

F20 - pag. 1

- lei -

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1
- lei -

F30 - pag. 2

F30 - pag. 3

****)

F30 - pag. 4

- conturi curente în
ente

F30 - pag.5

F30 - pag.6

F30 - pag. 7

F30 - pag. 8

8)

8)

F30 - pag. 9

F30 - pag.10

F40 - pag. 1
SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 2
SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 3
SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

Conturi microentitati
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