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ln conformitate cu prevederile art.63 din Legea nr.24l2OlTsiResutamentutuiA.S.F.
nr,5/2018

pentru exercitiu tiranciar anut 2020

S.C. COMCEREAL S.A. Botogani

Ielelon 0237/ 5!27AL
Fax 0231/51-7724
R.C. )/A7 h72/7996
Cod Fiscal RO 8278020
Clasa,tipul, rumdrul ti principalelecaracteristici alevatoritormobi i!.e
emise de societatea comercia 5;a4iunita purt;tor,
Piala organDati pe caresehanzactioreaz;vatorj e mobj iare:BVB,AeRO.
Capital social s!bscrts si Grsat: 2,531,850 teij
Vaoareatota;pepialSpentruflecarecla$devatorihobitiare;actiuniin
valo.re de 2,531.3s0 lei {RoN).

L AcTtvtTAtEA soctETiT coMERctALE
r,1, a) 5.C. COMCEREAL S.A. Sotogari : desfdsurat in afut 2O2O

- cuttivar€a .ereatetor (excrlsiv ore4, ptant€tor teeominoase ,i a
plantelor prodocitoare de s€min!e oteaginoase,

- conhactare., achizilionarea ti preluarea de ta prod!citori agri.oti
de cereale,lesuminoase hoabe riseninte oteasinoase te fondutde consum ,i semt.te ripSstrarea acerio.a pani ta tivrare.

- pretar€a de servicii penrru producltorii agricoti ,i alli delinltori
de produre, constand in depozitarea, conditionar€a !i pAstrarea cereat.lor.

- inchirieri spa!ii de depozitare, terenuri 5i utitaie, conforh

- .ome4 cq ridketa al semintetor ti produsetor chimice penhu

b) S.C. COMCEREALS.A. Bototania fostinfijnlat; prin H.G.1054/1995,
pr n r€organ zarea Resiei Autonohe ,,ROMCEREAL,,.

c) Fuziune sau reorganizare semntficatiG a societilii comerciate in
timpu exercltiuluifinanciar:-nueste.azot.
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d) Tn anul 2O2O S.C, COMCEREAL S,A.
oldlde 1!err ! iir sLma oa 2.//b.934 lei reah/dre (dre r.

Bototani, realizeaz6 un volun
pla.6na itic se prezin$.stfel:

7,7.7. Elenente de etoludte geketutd

b) cif6 de.taceri neta

e) lichiditate {dispon jbit in.ont)

1,7,2, Evdlud teo nivel ul ui te hnic dl Societdtii:

corporale realizate di. surse arrase

nstalatii+ mijoace de transport

Modernlzari cladiri si.ontru.rii

lndustia Ueiului (transport auto + crR).

CEREALE COLECT D STRIBLJTION

2,776,9341ei

234.654Iei

1.426.9991ei

1s4,5981ei

960.533lei

Valoarea imobi idri or corporale prezentate maisus, n! continT.V.A.

e) Prlncipalele schimbJri interverite in panu de afacerj atsocietilti
come.ciale: - nu est€.a2!1.

3.538.361!ei
107,592.1651ei

NU

120,902,8261.i
2,O49,s74 lei

.) Principa ete ptele de desfacere pentrufiecare produs sau serviciu 9i
metodele de distribuire:

1. lndustna morSritului ti panittca!iei (thn5port auto),

2.

t.
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4, serviciipentr! producitori ti procesatorl.

b) Ponderea fiecdreicategor de produse sau servictiin ventturite iiin
tota ul cifrei de afaceri ale societdtii comerciate pehtru u timjttreiani:

Din tota ventturl
-cereale 29,11%
- s€minle oleaginoase 4a39%
-imputurl 9,45aA
-prestarl setuicii 2,78aa
- sroturl + uleivegetal 1,45%
. alte (inculsivsubve.tii) 1,66 %

-arau

t7,5A%
52,45%
70,24%
2,36%
t,s1 %

t,go%

c) Prcduse noi avlte in vedere ti pentru care se va afecta un voium
substantial deactivein viitorul exercitiu financiar.-NU.

7.7.3. Evdluo.ed dctivitdtii de dprcvizjondte tehhi.o - mdteridtd!
Aprovlzionarea cu produse ce fac obiectut fondut!i de marf5 kercate boabe,i

seminleoleaginoase) sefacepe bad decontracre de ta prod!citorit agricoli d njudet.

1.1.4. Evdtudted d.tivitdlii de vanzorc:

a) Pri.cipalii concurenti al soci€$lii la fie.are dintre principatete

socieGticu activitate rirnilar; ri cu
pondere de 65 % dinjudet sitari

b) Dependenta semntficativ: a societ;tit faF de un sifsur ctient sa!
fati de un Brup declienli:,nu este.azut.

c) SituatiaconcurenlialiindomeniutdeactivitateatsocietEtj :

- so.ietatea deline in prezent 3s % din piala furnizoritor dinjudet,
Deocamdat5 desfac€rea nu este o probtem;,

7,1 ,5. Evdludreo dspe.telor legdte de dnqdjdtl/ petsondtul So.ietdttt:
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a) Numirulansajat lor societi!ii:
' i.forma!ii privind raponurile dintre manacer gia.Bajati, nodul de sindicalizare

-Ang.jalitot.t 166-personal.alifl.at;
- sindicat inregkt.at ca peBornS juridici:
- contra.t colectiv de munci;

b) Nueristi raporturiconflictualeintre managerSiangajati.

7.7.6. Evoluoreo dspe.telor legdte .le impa.tul dctivitdtii de bdzd

emhentului dsupro mediului in.onjutdtot:

Activitatea de bazi se incadraaz, in limitele :uiorizaliior obtinute ti

BOTOSANI

Nu exlsti itigiiif leg;tur; cu mediu.

1,1.7. Evdludted o.tivitdlti de cercetdte - dezvohdte:

NU EsTE CAZIIL

7,7,8, Evdludteo o.tivitdlii p.ivind mdnagenentuI ns.ului:

a) Terdinlele, elemertee, evenlment€e sau facto.ii de incerutudine ce

afecteazi sau ar putea afecta lichiditatea societilii comerclale, comparativ cu aceea9i

. inflatia ti instabilitatea preturilorj

- discr€panla contjnui a dinamjcji prelurilor la produsete asricole f6ld de
restul produselor 9i sewiciilor.

- conditiile cllmatice nefavorablle din campanla de lnfiintare si pana la
recoltare a culturilor pe.hu anul agricol 2019-2020.

b)Efecteletuturorcheltuielilordecapltal,curentesauanticipate,asupra
5itua!ieifinanciare asoc etil i, comparaiivcu aceeat perioad; a anulu trecut.

hvestiliile sunt p€ntru achizitij de teren agricol, instalatii si erhipament
tehnic si ftodernizari cladiri.

c) Tranzacliile, {himbbrie ecoromice care afecteazi semnlficativ veniturl e

din activltatea d€ bazi:

fluctuatia pretur or de achiziui si vanzari cereale

dlsparilia concentr6r or zootehnice

importulde prodlse agrlco e
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2, ACTIVELE CORPORALE ALE SOCICTiTII COMERCIALE

2.1. alAmploarea 5i ca ructerlsticil€ p.incipalelor capaciti!i de prodoclie din

Capacitateadedepozitareautorizata la31,12.202oestede 156.OOOtone.

Societatea dispune de 14 spalii de depozitare aftate pe te toriutjudetutLri
BotoSani,careau urmitoare€capaci$lidedepozitare.

Nr.

7 35.500
10.000

6.000

5

6

6.000
4.400

9 5,000
l0

5 000
7.SAO

13 11.000
I4 1.000

156.000

2.2.AnalizaCraduluideuzuriaproprietijitorsocietd!iicoherciae:

-valoareadeinventarimobilizart,3g.5T5.8S3tei
'amortizarea (uzur:) -1s.s82.349 tei
-Cradllde uzur; sriptic - 39,3J %
-sEdll de uzudfaptk (inclusivuzura moraiA) - 55,00%

A VATORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATEA COMERCIALi

3.1. Pielele din Romania p€ care se neEochd valorite mobitiare emk. de

NumS.ul aproximativ al detinitorilor fiecdrei c ase

S.C, PRUTUL S.A

ANDREEV MARGARETA

31,4L%

25,44 %
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ANDREEVNICOLAE

,A.A,A,S. BUCUNESTI_ SECIOR 1

3,3, Dividentele cuvenite/ pldtite /
Nu au fostacordate dividend€ in

25,40%

o,02%

77,77 %

4. CON DUCEREA SOCIETiTII COMEACIALE

4.1. L sta administratorilo. societdtii comerciate:

Adminisftatorli Andreev Marian siAndreev Nicoteta Crisun au fost numitiin AGOA
dir 27.04.2018, iaradministratorut6radinaru tonetafost numitinAGOAdin 23.04,2020,

Societatea nu are acorduri cu membrii de famile ai administ.atori or,
Administ.atorii .u au participaJiita capitatut sociat.

Nu au partlcipalit la capitalut sociat ti nu au acordori sau inteegeri speciale c!

Persoaneafiliate socierarii I

. PRUTULSA GALAII

- And reev Marsa reta - {fara tranzadi comerciate)
- AndreevNicohe - (fara tra nzactii com€rciate).

4,2, Lista membritorconducertiexecutive a societrtii comerciate:

-Directorcenerat Executiv -Andro.acheCatatinGabriet

- Dir€ctorEconomic , Angeta Gheorghiti

4.3. Litigiisau proced!riadministrativein care au tost impticatein utrimil

5 ani: NU ESTE cAzUI

5. SITUATIA FINANCIAR- CONTABITA
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R6ponu fnanciar
Metodologice enise de M F, in apticarea

OIRECTOR GENERAL,

CATALIN ANDRONACHE

RaportulauditorL ui

Geanexea:;)

contracte importante ircheiate de societate in anut raoortat hu este

Li5ta filialelor soctetSltt -nu este.aut.

Lista persoane orafiliate societiJii nu $te Gazut,

Decl:rajia peBoanelor responsabite privind situalia financiar contabit;

contabil anual, intocmit conforn Normetor
Lesli nr. 8211991i

exrern independenr: BDo AUDTT 5RL

DIRECTOR ECONOMIC,

ANGEI.AGHEORGHI A
i

.la,

6,

b)

.)

d)



COMCEREAL S.A. BOTOSANT are s€diut in localiratea Botomi, srr.

Societat@ a lut fiirra in b@ H.c. ni 1054/1995. prin brsaniza@ Regiei
Aurono,ne "ROMCLREAt " q ate tesji j I. to90 pnrinj (ocrerarjte .omeriat; r
esle rrgBtratd td Feg'smi Come-Ltui sub d. 

' 
0r. .211996. a\md crJ. nr

8.)78020, amblt fiscat RO.
Soci€tat@ isi desfusoam activitate pe rea Jndetutli Botosanj.

^ 
In conporena $oerarii se ana purcrele de tkru. ll bre oe Ecefl,e

rBucece.- Dtrabani. D;ngeni. Dorohoi. DEgatina. Ftdmirz.. tucdJli prur. Rediu,
Sirmi. Sretaner i. rodireni. UrsRni. ri Vomireni. doua sii;a bM
rBorosdi I Tru$itir si rema regeblbL. cu rern trendar in tocdtirarite Dmr.hen,,
Brosciuti, Botoi.li, Havifra Denseri i Bucecea, dor.re cu utilaj. specializaie i;
Iucrari agri.oie si Alelierul Mecanic.

COVCCRIiAI SA BOTOSANI ar" un caprLl {ci4 de 251t,850 er
rnpa-n in .0l2. /40 acuunr. (u o v.toar nomina a pe dcliule de 2,5 te.

Sirucrl6 acriondiatului ta dala de I 1 12.2020 coofom Regisrrutli Adionaritoi

MPORI DE 6ESTIU'\IE

NiriN r'zufa'!|€ etonontcortinanciate pe peioada Ot.Ol. - 31.12.2020

CAP.I ACNWTATEASOqETATIICO ERCIALE

257217 25.M1

SECTOR I
Peam lid@

0,0tt7 39/,5t

11,61€4

2.531.350l

Coniom \rarurLl.i iocieu,i . obietutde acr'rna.ei upnnde:

Obietiwt principat : Cutdvarc3 ceroaletor (exctusiv oE),ltante
legln noae. a phrelor Droduc"rMe de.eninre oteagiroase:

deplionarea, deponr4a si p5strdea produselor proprti qi din cuslorlijj
- d€ndaEa de teredu.i ri intiinldea de cultui aericote;

- come4 cu ridicata al.*ealelor, seninletor, ftfrjelor;
- cone4 cu ridicara al produselor chini.e;



- &rivitili auiliare pen1ru ptuduclia vegerali.
Principala erivirate d€sfasunra de COMCEREAL S.A. BOTOSANI o

&prezidta: Cultivae ceiealelor (exclusiv orez), prante leguminoase si a ptantelo.
prcducatoare de seminte oleaginoasc si comert cu ridicala at cerel;lor id
acr.r ired prepondrrenm eltrnv de\faluftla o Rlrelnla @netut cu rid@:a al
cercnlelor,seminlel!r, turaleiorsrruruutur nrprelucEt.

Pond€rea renjtorilor in totalul ciiiei de afaceri lenlru anul 20j9 este

vennundh subvsftii dln ddo*E
vfiifi;G mt@;'ruliro, ffi 1,62

95,54

Se ob'sa ca n roE.r . r^r' de "ft.e"i pondee" cra F"r mdre e\.edeqr.5.40.,
o rnreg lrreda venirurile d.n \;n/dea n"rtunto-. ir(lLjv p.odJ('; prcp-ie

I! perioada anatizara COMCEREAL s.A. BOToSANI a alur un numsr
mediu de l7l salariari angajaii cu contEcr de nunca pe penoada nedeteminara.
id la 3l decembrie 2020 nummtcf@riv esre <le 166 salariati din ca.e 45:|ESA si
12l salariariin sectorul de productie.

ln societatea noastra salarilt nediu brut anuat in perioada analizara a fosl de
40.8481ei

Pentru r@liza@ obi€ctului de activirate societatea noastra colaboEaza
numarde ca. 110 ciieni, dint.e carc cei mai jnponanti sunl :

0l
I

CEREA$ COLECT Dl3ifr BTJTIoN
INM ROMA\IA TRADINC SRI.

COFCO INTERNATIONAL ROMANI^
PIRANIA SRL BOI'OSANI

OC SOIMII FERMESRI-

2020 c,r. TvA)_

SOUFLET ACRO ROMANIA SNI



CAP.II CONDUCEREA SOCIEr AIII COMERCIALE

CA P, I II Sfi U AN A ACf I V E LOR I UOBI LIAf E

In cuNl euluj 2020 conducdG €x@utiva a fosi asig@la de catre
And.odclt Catalin Cabriel, i. calitate de ditctor sae6l , Gheordita Angela in
calitate de diE tor eonomic si lgnat BogdaD in caliiale de diftctor conercial-

COMCEREAL S.A. BOTOSANI
l) Tereruri si conshlclii
2) Inslalatii t€tDi@ si mdiri
3) Alte instalatii sinobilier

l6-064.246 lei;
6.E56.092 leij
1.071.196 leij

CAP.IV SIIUATIA ACf IVELOR CIR'CULjIITE

a) 5itxatiastoc| o.la31-12.2020 a fost umatoarea:

Malerial€ consunabile
Matenale de ialum obiecrelor de iDve a.
Prcduse in cure de execuli€

Mirfiui

TOTAI,

b) Si t u.tia inve" tat iei i

(I-E'

512.11t

LS6?.51i
381_794

5-50?.418
t8

10.259.s32

OrCani@ si efectua@ invenlarierii s-a d6fasu6t potrivit Legij
Conrabililstii nr.82l1991, @ modificdile si conpleldle lllerioa.e, a Odinului
M.F.P. nr. 2661/2009. pe.tru ap.obarea Nomelo. pnvind o.garizarca si ef€tud€
inventarie.ii elenentelor de narura activelor, datorijlor si caliralurilor proprii.
O'{inuhi nr. 1802014 len1ru aprobarea Reglenentarilo. contabile privind
situatiib nnmciare anuale indi'iduale si situaliile iinanciare consolidale, Ordinul
M.F-P. tu. 3512/2008 pnvind docunenlele financiaEcnntabile cu conlletdile



ID bda d@iziei tu. 3023/02 dembrle 2020 . eni$ de co.dnceEa societatii.
ya efectuar ,nvmkrireapadmoridlur. de tu1rc umdroa,ea comi\ie:

lng. Iglat Bogdd

Au fos! numite subcomisii de invenlaiie€ lentru fieca.e gestiune.

Bunurile inventariate in biza acestei daizii au fost te.enuri, mijloace fixe.
mate.i.le. obi@le de inventar. narturi, barca. 6a" sardtii sestiomi, inprimat€
cu lesim special, cEante si datorii, @ntuile din balanla.

Stocurile de trcduse agricole au fost inventariate prin €ntarirc sau cubaj.
Nu s aD consialal stocuri de produs€ agiicole degadate, depr@ialc sau
neconfome c! .mditiile stabilite la prelue.
Prcdusele agricole sunt depozitat€ in spatii confome cu cedrtele impuse
pentru depozitarc)pasEae si livrN.
Cel€lali. gestiuni p.ivind sto@rile !u fost inventa.iate 6zic. inlocnindu-
se liste de invenrar sepaFt penlru blnurile erpintede?reciate sau

lnobiliaile au fost invstdiate, intocmindu-se lisre sepanre pe cele
uate dscompleiale sau nefolosibile ca rezultai al uarii fizice
nomdlqa.€iea fiind propuse pentru casare , nejustificandu{. costul
pentru rcco.ditiondd aceston.

Pe pamrsul anului 2020, s-a efecluat in.specria cas€i in lei fu sa se coDslate
difere.te in pl6 sau in ninus.

L. data de 3l.l?.2020 volunul cr€ntelor

su bventii d€ incasat
Fondnrispeciale(concedii dedicale)

- Avansun de pesonal
- Impozii pe Drofit do recup€rat

inresisbate de ecierate a fost de

6.155.723lei;
66.241,laii

77 -212 Li
t36.4141a:

4l.950leii
500leii

Se consnla o scadere fara de anul2019 a aceston cu 2.3 39.755 lei .din @e
2.016.371 lei descresterc a subventiei (ircasata in aoul 20?0).0 scadere a clientilo.
cu suna de 227.365 lei ,sr !i co crestere a sunelor de reuleht de la blgetul



CAP.V SITUAfIA OATONILOR SOCINAfN

La data d€ 31.12.2020 societatea
d€ 28.081.61i lei - din carc dabn ile .e
an sunt in suna de 22-4?6-508 lei. ia.
nare d. un an ( c.edite ban ae) su1 in

a imgisrEr un volum de datoni in s@a
lrebuie platile inlr-o lelioada de pana la uD
ele ce ftbuie platite ina{ pelioada mi
suma de 5.605.023 lei. Datonile pe rcmen

5.402.164 le;a

35.2591ei;
565.331leil

690.997lei:

I5.685.4-43leii

' datorii nscale si datorii privind arig soc

- impronutui pe tmen scurl (bancft)

CAP,VI SIIUAIIA FI|I/.NCIAR CONTABI/-I

In anul2020, COMCERIAL S.A. BOTOSANI, a realizat venituri torale in
sma de 117.364.465 iei si a faat cheituieli totale in suma de 120_902.826 lei
tzJhdrd o prerdErc Druu de 1.53N. rhi e

Din verificm de sblctua ralla ca din acivilalea de dDloararc s ar
nhr nur \enrr!rirn.uFa oe It? J6!.d10 teiiar cnet,Lict e ofeEnre srr ir ,Lbr de
120.166.781 leircaltmd o pieide de 2.802.155 lei, id din actjvirarea financian s,
au obtinut vodturi in suna d€ 39 Iei iar chelluietile financire sur in slma de
736.045 lei rellied o piqdde de 736.006 lei, datoiata dobanzjtor l. credit€te
banc.re si dildentelor dc cus vald,r

ln cea ce p.ive\le datonile pe temen scun se Eporrsza o cEste.c a
rcestom cu 2.420.003 loi fata de anul precedent. Se constata o dininlarc a
datdilor &ts de tunizo.i de l_352.684 tei daroEta contmct€tor de inqnrarc si o
cHlere a niyeluluj creditelo! pc tem6 scurt cu 3.559.23 6 I€i.

F.ia d€ eul prsedoi v€nihrdto si chel ielile au avur o evoturie

. Astfel veniurile totale au sceut cu 9.6 I % ia. cbettuielile 10ta1e au sqzul
c! 6,13 %.

la SC COMCEREAL S A

Piddfte btula

Rezultatul {inanci& alerent eului 2020
Borosei se prezinta asdel:

I1,7 .364465 te;
120 902 826lei

3.538.361 lei



CAP,W] lNVESTfiN EFECfUATE N NN
COMCEREAI S-A- BOTOSAM a folosil in anll2020 p€ntN achizirii si

nodemizdi d€ mtldce 6x€ sumade2776.934 lei. Dint€ acestea mentionam:

SITUATIE INTII{RI MIJT,OA'F, FIXF

I Echipanent lehnic
2 Instalatii, mijtoace de rnnsDon 1.426 999
l 234.654

Modem;di cladi.i si consltuctii

TOTAI,
L

2.176.934

CAP. VN SIIUANA LEIGTLOR SOCIEfAfI

I! dul 2020, societatea !u a avut litigii de orice natun.

CAP. IX MODMCAR] SURVENITE IN SOCIEIAfE

In societatea nodtr.a nu a! inrd.nit modificari in sttuctura aclioM.iatului si
nicl in siructura Consiliului de Admin isrnri€ .

S-ax rspetat stuciniie prev@te la afi.10 din Legea Conrabilitatii 8Zt99l.
republicala, privind orgdia.@ si aide.ia corecta si la zi a conhbititatii.

OpeEiiunile economico-fimcjee privind exftiriut qpirar au fost
consemnate in docme.rele legale si in conrabilitate. 6a cun .eulra din balaDta
sint€tica si bilatui conlabil Ia 3 I I 2 2n2O

T@1e posturjle isoise in bitant cor6puld cu datelo jtrcgisirate si concorda
cu situatia ela a elmentelor patrimoniale.

Nu s'ar ef@luat composdi inte ontudle bildtierc si nici intrc venituriie si
clehuielile contului de pmfir si pierdere.

S-ru respectst principiile conlabililarii, regulile si hod€lete pevazute in
re8llanentelein vigo@.

CAP. X NSCURI FINANCIARE

Fluxurile de nunenr de exploarare ale Societatii sut afectare de variaiiile ralei
dobaEilor. Inprumutn.ile Socicratii au o nla a dobezii variabita. Socieralea nu
utili/eva n(Fumenre rnm( de penLru a \e proteja fJo de flLctudr.:te Eei



Riscul variariitor de cur! vrtutar

Ii*Nrilu:*",hr$*$*i[l:g,:iH#tr:ff$r#l::nl

ii::;g;*;1.iif i',:'"-i3+,rnr

'#:x; jrr.T;;ry';rin 
;gr ;i*Til

IlcLidit re

I;;$F*#$1,:,ii".*ir;ty[Hrikyiituxi",s*.$":r#

"^""ytrllilJixtitrideeursen'|a 
si de aleda dtuh.te pe teri,oriui Romdiei

pmcfca a unui ptan de masu;
vmsului SARS-COV_2. ch 3r

spatiilor de luctu decatarea

CONSILIUL DE ADI\,4INISTFlAf IE

PRESEDINTE
MARlAil At'tDREEv
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Dectahti. de conlomit te c! Codrl de Clvtn E Corpotativ. pe prioada d. hnzitie.

ln conlormilale cu Codu de Guvemanla Carporalva va lransmitem aatu€l declaralia de conformihle
cu Codulin peroada delranzitie enumeraod prevederile din cod care nu sunl €sp€dale 16 data de 31
decehbie2020s expli.addpescudmolvu pentruabater€.r€sp€clval

patial

Sacbtaue caneo.te .dntse ta

c.hduse de uh cansttiu de
AdntnishtE ure se httuneste
ta httuat,o esulate si adapta

rndepthasca ahbLhte de o

Cansilirlde ad rnEt.LE at uhel
saciztati canercrale adnise k

Ggtenentata a BVB va fi tinul

candurcrea ndelatii AMta va
a.t'6a ih inleEut sacrctati si va
prcteja intercsete aene@te ate

ca etmte rcsPectite CA va

c.t,Pctv Pe baza unei nfam{i



a.lni done at Lnei sacietax

rcglenentata a BvB va 
^iguta

etecutii si neexecutilr ls h
nad deosebt adhinistatani ne
e\ 4 Lt r v t h d e p a o d e nti ) a stte t
incat nim pe@ne jau 

'tup'esl6ns 
de pe6Gre sa poala

donina prccesul dedzianet al

Un nunat cqespunzat tde
ftenbi CA lat li adntnrst@tan

rccent, dnecl sau indn*t nici.
@tate de .lacen cu enitentul sau
percoane inplcate c, acesk, de
a aseh,ohea inpaaanb ncat sa

cansilit't de AdnlnBttatte are un

g a t a hre az a eti.r e n la ap a cjtai i
sate de a sptaveshea anahza si
evatr. actiltl.tea dnecbitat
e\eculvi ptecun si ttatanentul

Cansittul de Adntnist atE va
stab ttupa..nsLtkte..L
sttuctuhle de cantrT inrffi.

sa! srnsrdiare/e acesllia c,

Cansitiut de Adn'histBne va
stabtti nasun ca nenbii sai sa

se abtna te aprtbate.

ln prc2ent nt este nfiintat 0n
canitet de nan'h.iizae Dupa
inliintarc R vat slabit cnbii .ie

Ndnrea nenbnlot consitDlLi de
Adninrsl@t'e * va cohslilui rnt, a
prcceduQ alickta ng)nasa si
ianspaenta Aceft pt.cedLta
ra stabili cnteni abrecttue st va
asr?Lh'hrdnat" atlecv ate

asup@ ihlica petsanale s)
p ar e si I n a t 9 a 9?!41da!!9!
canstiut de Ad inrstaLe v.

ztcatuirea Lnut camitet de
nantnatzare tmat dn nenbnt
sai atcatuit rn pnncqat d'h

regleneolata a BVB se vu



ca9aatila instnhe in sacretatte
c a m e n a I e tt en zectb n ate p e

nebDie sa astgure etectua,ea

@tespuTataae, canpanbla cu
stategia s] 

'nte@*te 
pe temen

ftfehL.ate ta nietate nctusiv
situana hnancian penahanta
prcp etatea si...ttDcetea

arlapla reguh srncte. n,pnite sa
ptorejeze )nLercete $cietati in
danenrrle Gpanan) hhahchte
cantotutui tnren st adninistta

ca,espunzel@E penttu a fac'ht
rdenihcarca si solulanaEa

adnhistatar aE un nE,es
hale atih huhe ptup L saL th

\tt\ C.nsihutde Adnrn'stahe va
ad. p L s a hn i a p e rcxa n ai -a

Adninktatoii si dnedaii vat

d.cu nentebt s] nlamatrbt
pnn e pe pq@da nentlatuiul

ptueduta adaptata de entent

Adntnisthtaii si dirccbni vat

daanenteiar st infamauat
pnnte pe pen.atta nantlabnut

pbc,pdLh ad.ptata d,p nt,ont

Adntnistataii d tli@tadi vat

d a d n en tekt s i t nta m at t o t
pinite pe peiaada nandatulut

ptu eduQ adaptala de ffinenl

Drccta soc)etatu vat asr?u,a Ln
circurl @ect at inf.haLer

ad.pLtea Lnet pttedui ptivind
circutut lnIen si dezvalurca
calrc leni a dacunentetat sr



rcspectlvelat dacunente st antdand a inpa.Ianta specbla
ntomatq cate paate influenta

evolutia pddui de pbta el
vala td hobitiate en6e de

tegate ate percaanetat htetus.te
- stakehalderc - si sa incnleze
c@pere@ inlre s@jetal@
bnerci.la si acestea in ueatd
p6pe aii, lacuiht de fruhc. si
s u ste n a b tlil al i i u n at i nt t e yinddi
solide din punct de vedere

ransparenle de quvtuahta

ln 6zul in carc se adapta un

dual eu unitar, anic.rde de mi

p@vedeite un ate ta sistehut
adaptal in deplina cancarJanta

|@nsqaent r hfamat'et s
prctedbi investituilar si a pietei,

.anfonrtate cu brczentut afttut

P t e se d i nte I e coh sil i ut u i d e Ad h h t st htie



STTUATIA MODIFIC]IRILOR CAPITAI-ULUI PRO?RIII
la dall d€31.12.2020

AcliuiiplIlii
Reandur rcpond rcprozenrind
protirul icEpdizr seu piedeEa

Rezuhdrl exerc\iului fr mnciar

INrocMlr.

\(

ADMINISTRATOR.
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INIORMATU GENER-ALf,

coMcEREA! S.A. BOTO$ANr s r tnfiiitsl 1o trl t9s6, cu 3cdtul niat b B.ro$ni, sn Rtudunicii
{-3, e$. iftgitus la Resir t cn€nului $b RuDidl j 07nt 996. c.I.F. Ro 327s020 3irunclidd in c.nfmi@ cu leskl'ti, d; Ronijia
Saitu e drepr dbiet prjncjpot d. adivibrcr 'Culti@ .s€ldd (lxcludv o@} lldrbLsuim& ti a plmrro' lrodtrd(lE dc sinre ol.,eirce. cod cArN: or r I

sbdm etionuirdld s@ie6tii ss liliehr! in rab€rut de nai jc:
A*ialj &pibl Nr aqiuni Pond@

s.c.PRUTLrls.A.aArATl 37s.er9

ANDREEVMCOLA! 643.11?,sO 251247 253011

A]\DREFTMARGARETA 641,117,50 25.4oll

A.A"{.S BUCURESTI SECIOR I 397,50 t59 0.0157

294.920,n i17.963 .64S4

r.00q00

rorAr, 251,3s0,00

Vll(rc nofrinrli s umt &Cutri * de 2,5 Li.
coBiritrl d. AdEinnhf. al sdicritii 4 um o,ft mmponed,:

uh.le ti tehtul'
AndcvMdu Pr6.di .
An'l,Ev Nimleb Cnlii M;h
Gmdi@lorel

inrul2o2o nmdf,€niu,lemsrjlt:fo$de 171fiindincrft 116 dc oul20le, @d
su imgitur u ntle Gdiu de eld1.6 d. 16?.

s'lrmBp d'nd.r p-&s{trtu' dg'jd h finet.Fied.rd, ( EF'm! rd umnotra:
!!. ssbrul de rdrlrE
s4 l!!2!!t!

ADMINISTR{TOR, INTOCIIII,

Amrcndme L.i:; ba Gl'eoqhita t;Y;lf



SITUATL{ MODIFICtrRILOR CAPITALTJLUT PROPRTU
t d.n d. a1,17.r020

Rcinbhn Epoer rgred$rd
pb6rul ne@iizr $u Di.rd.d

Fealbrul a.roirtrlur tuec'sr

ADMIMSTRATO& INTOCMII,

Gabier :*,0:gi" A"r"r. f,ii'"]::ii*
cdrdrn ;#;;;"^ uF.o,sh hT;ntf*



NOTA f,XPLICATIV,i NR,I ACT

,) IMOBILIZARTNECORPORAT,E

lnobilizarile necorlnEle cup ndl

Con.esiui i. liccnF, bEvde
ALre inobirrtui n*oPoFh

Licenlek s!n{ alercnte sonudhr. rird am.di7'ie incgml dr inci folosnc.

IMOBII,IZ,4 R I CORPOR AI,F

uronreuGinafamb1l?ntuluidcua&ur(.riuilcr€'n n* ii$ldrata
147 ?60 lei si Flmi.zi ii ruphhla dc I L093 d p.. vzlMc 7 t.511 ti, odh cd

supE es'o. rcnui nc alc iud.d'oM$a



NOTA EXPLICATIVA NR. 2
REPARTIZAREA PROf,ITULUI

NU ESTf, CAZUL SOCIETATEA A
INREG1STRAT IIERI'ERE LA

NOT^ f,XPLTCATIVA NR.3 ANALIZA REZULTATILITI DIN EXPLOAT^RE

V.inui arercNe pmdrcliei i' of de ae.unc
:\x. v€nilun din $hEtrril de explor@

vaEn nannn - prcd$c asn.ole

Seaicii prn&i + ,re .chnhli

v.'zmd9'IodussF,.olesiipdun

t!.!&!:
it !D

t!1,1!l

1r32jl 03?

llJ?;rl
1!!!)

!?9191

!q1!6M

rlll.7!0

-L4lll!!

l!l?.!1 l-!l2!! vrn$e
GE!) q4!)

r0000.1.113

Lo5q5-!r ll1l.1l3
110.047.751 llll9l r!5 121555e:

Menriomm raprul .! in roitu e din Bn,:rer p({uilor sqncole nadnn au Io$ mdu* si Prdu*lc

. ". ,".," ", :.-.-,^ . .' rR.ur. A

COTECT DISTruILTI ION. ADNT RONIANIA IR DING SRT,COFCO I]filRNA NONAI' NONIANIA
ACRO SA. CEREAI- BAC SRL, S



b) cbdnxeldrodplubrc

hdt !.or

Ct ltirli din ddorttE - lotrl - lUn oF:

Ajuslti (gfliziodo rdive cirubdr)
Chelbidi cu ludi $i $ icli
anc chelhi.li din 4pt@@
Tuc, inpditc.i vsainte simikre

PslEda n.diurui iidnj@lo.

ci,ertuierire .u rtdir! t sniciilq rur anali& asfel:

Tobl chcltoicli .u lu.rtui $ sflicij - din cG;

Alt cbertuieu d. dpl(Je, M analizib dGl:

:ui12 !44
t@D .LED

r2r.2rr.m?

+)t4725

!!J2.!9 ?!J24
G4D GEI)



o Altt bx.lm@losj. + Evinid + clddru)



NOTA EXPLICATryA NR 4 CREAIT"TE

Fdndui sFiale de Eupdr

NOTA EXPLICATTVi NR. 5 CASA $l

(LTD

3l2f)
(I.ET)

3ll2lg
(t"Er)

AIe vrrri God 5323xepozn dividend.

NOTA IIXPLICATIV,i NR. 6 DATOIII

Brm TEosillmta lidc@dir
Po4im* c'b& din cElnele pe bmia rmg

l1JZ19
(LEr)

!!J1!9

31.12,.20

(LEI)

1L!?.?r!



NOIA EIOLICATIV{ NR oDATORII l.oniiruiftl

iorP r""..fti ,m!

Brtr6'ImDilrrD', ("3T)

A(ldi.iDn n.,19D5r16.09.20r9

Robor h r hni + marja lTci de r ,50 %

n subcodurilor d*chts la BaM Tmsilr ia .drlm

2 Bild la odi! dis iirbdcConcc

laru c ff.251rs.j101/:7.06.2012 a5up

t tporcca mobiLift dd 6is n dupd chjpamor d!

i rpoled frobiliaa d. dig lI p. hbun crisrorc dd.frimt!
coilbo conhddu dc !a@ri oi 25 r 1cN/0r,:0 r0 2014

7 lpore.a imobil€m de mng I confom .onhduhi tu.
25inPOr0r/06 r 1.201r.AUln 10 rl
cc siru 

'D 
on: lucsa jude'ul Bo,o

0 mp reren inftvilan d,n

Balusi judetur Borosni si .onsrucrLle edificare F csa:

sordrr.r21020= .13!.691



25r{PO/o1/06 11.r014dupm 59r5
ashm' in s' Plopsii Md , conm utrcrdi juddul
Bor6mi inp'emi cu conshcdile edificdc Ie scsu:
r 0. lpord irobilim de trg I .odom codnctulul nr.
25lIpO/01O6 ll 2014aurd53412,50npreH inhvihn
cc siM i' er Tu6ri, 6mutu lru*ii ltrdal Borosxn'

ri.illhi€ non-revohitrg o d6tinrrir de rchtitii
s.erlditrpuhni finrrllF in ndimum 30 % din $lorrcr

Robd. 
' 
M + hrrj' b'n.i' r,3 %

ftuh]ryi1qo2,gn!.nurt.$iarodb,noe?

,sobsanrc dc hrar, sdun. pr!,rdc r
pEze sa! c eI vorE!6i r spatiilcdrdcN2irftsl.

R dadiPni.tudi$.S.ve , sthrcni

2. Iporeca mob id ifrlgrsrtk la RNPiv ^$n
np s a crcanrclor dc la

iie5640e3A108,?]06 03 2020
3. lporeu imbnnra inrghhb la RNIN{ supE idcssildr
si soLdul .oitului curc si sub.oniunlc dschi$ dc



OTP Brbk Ron,ui! (,,Of Ph

Facilihte de cEdir .ash ion rbrvidg n6!aja6 p.rd
achrnii r.mud rericok (nd c 30 % dh vltoam

l.lpo1€ nobnnft 6upn .ontujLoi deshisc d. cliotr la

r rpor@ lesnla asupE 46.367 np rem irhvirh ird in
snda Dii8ai . juddtrr B.bmiin

ch. c4!i)020200!5rr5/04,n9.2020 j
credft de i.vBtitii p.nh fila6.rp6nsrr@ hpmponic I

reg{. dr inndiDru sj I

tcnlro(:cbiicfici$Eiprcdudiels]
Fbipanenrelor ns.$F iibu@rdni nqului de lcnstsn si

Robor3M +2 % hali bancii
1.2?0.rr2 rei din crc 131.451 scad.Dr 202r

r .rporca norrilinn aupn bununld yjir@ & ud@! ! t

2 lpola mobiliin trupm Mr ltconrhlor dc$hi* h

]'IpdssAUpnftobilelmiiprcmlc

irdhrle cE:rir mn rdohing, iarFjsb dcnMih crudn
D.niru revoi ee&rrl. p.rin fimrars/rcfimtretr
trchiz Gi ehipanentelor nRcsr inbuiMridi fl triului d.
r' pon si incru a capa.ibrilf dc ,lqvrarc 3i r!ru

Robor rM + r,s0%tula b'ocn
1.493.194 1ci din qr..199.423 sdenr 202r

L lpo@a hDhilid .suF roorulu/coNdor d6chis. li
2 lporsrobililnasupnbunurilornorrilevijbrE

lroietulur,odm otrtur de ipordx robilbm

3.iooreihobilin a$p€ 5o.2ar m
r, mmud lreicsijuddul Bd6mi impl4E



CREDIT ACRlcoLE BANK

Soldll 1a 3l.denbrt. 2020

conh-acr de c€dft pedru &nind€/rs6r&le de l€m

Robor 12 luni + 2,3 % ndr bacij
357.693 lei din aE I I I.392 $adent 2021

L lpotee nobilim dc pdn rag 4upa @Dblui
d€chis la C'ldji Asi@te B.nl Rom{ia SA:
2.Bild la o.din autiat .ftra pbr6t . ng}nDleial l.
tubricile .,sua ti ,.Scodcnla,'
3. Ip.r€ca imobilida de ma I Np6 imobitclor
plopiie&acmer.al Sa r.spedi! 594.490mp

INIESA SANPAOIO ROMAN]A cr Nr. 2 t0?t0l 04._2020

SoL{d lo 3l dddbde 2020

R.6lnkr Fniala a chcltuictitor (fin rvA)
dqar nivdiriilor r.ilizate din s* poprii
@@ef.nd 90 % din 6stul iobl conrdm .ms
20tg

Ro6or3M + 2,30 %nejab di
2 073.482 lci did ce 131.757 sdtr! 2O2l
15,43.2027
Llpot€q imobilida Np6 lfraro@lor ihobile l
- rm cufri-onsiruch 

' 'n 
srpntft de I I 520 mp

hprcMa c! consrrur riile sfmk si

- tda atri oGrochi i! supElal. de 69.749 mD
inprtnra cu enshctiilc afadr. sinu! in inravituul
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\OTA FXPLI'AII\ A \R.7 PRI!( IPII, POLITX i \I \,IITODE CON f 4BII T

siturile lindcitr pEzeohe de .ttc sc coMcrRlAL s A BoToIANI
urn oElo. principii. politici si rebde conbbilel

sitoetiile iinanriaE {1. sdirdtii daboEc la I tr212020 au lod hrd.mie in conromiEr. o
. L.sea Conhbilidlii ft &:vI99I( publisd):

' odinuL Minishlui Finantelo! PtrbLice Nr. r3o?r01a (.,oMF ) pn
conhb e p.irind sirudiild finmcnre anolc iidividDale ! siruatiild fid,iciare mul.corolid ei

. Diadiv, . IV/3 r conunn ,ldr F.ommi€ Eumrs 73/6{o/cEE din dab d.25 iulic 1973 lnvind

. Dimriva 200.1/2s/ct ? P llndn

sirualiie fina.ciee au ton indnire pe br! primipiulli.o inun4ii etividlii ri a conYmlt.i cchLlrj

koric. d' ex*plir cdor pa/.ihre i. poliriciL! onhbih

Mdodrb dc dalum sud xplicat ii 
'nod 

conscvenr
$himh s Eurci hclod. de evalu{e

DvalLreadnrlorri obli-srliilorst! lilu6 p.obldp dedr\du4ljlcfiir ci3recu!.iid:
a) DtrrtuiprcfitulE,lnar h dara bil,nr"ltri:
b) lrd [i in coisids e tmk dao]jle &ptuc in a6ur dnciriului fimn

.) 3 au lud in considruioar.ddoriilcPEYtibil{ ti rkd i Le I'ocaarc rp6iut in cuEu L .x.f 4Lurt'i
finocielue su ,l unuiexercjlru tnm.ir peedenr:

d) ralinn{o de ro .deDre.ierilc.

Situ.lLihli0aiciar&mai\as pE niiieiso.ieutrlineevideqa
coiebil! ir Lei !i\i intome!1e 5i1u4

de RlponiEemisdcMinistrul FitrenFlorPubrhedii Romanir'situiliik t
p. iftlirdilc coi6bil! idura.e ale Scicdtii, $rc sudtinurel! r,r nrimrpinlu'coiniu'dll' rclv'dr"
si a erivediei cdtrlui doic

N,uE ad,Yi6r,i 5Eieriii si iNcnnu
.od,rii E,L oFcolionale 13. l)osjbiL, aParil; rior Y iaill inprcvizibile.

consideRblle, in lei ce pnlen! iDH

20 ctr suma dc r.457 10e lei 1o

eiliarEzDx ul 0darcrd ultrifiratrcnrcncopicdeEder 533 161

hl coDrqruLui sdonic sm al d,

anurui sre na En.rhl di4, in p mcc obtinde si i'r volbule
rdn?dio@.e d. .onpa,ie. Acese el.Bsl. iidkr exiscrF uno. iolcnnudiri nn'lriPL! !i prilic l:
.apacirara sciet tii de aJi co in
socidta s 6 €Fbila s isi .o'!nD dc spdjinul finocir din pans

dc h utr e}sil fiftNi$ la .1tu1. iefiiid scszra



venituile Ji chdruie rir! $nr ar.E e erffiitrdnr niiicie, indnemrde d

i!rcdnitu 5iruatiiror finscim id miromise cu oMFp I i02 eie .otrdu..rii smiedlii s, ami srin&i 5i

corth3e(e ra d'h id@mini ituatiitor finatrchre si chekujelile Bpondc roh (\0!tN! Fridrdi

Coir€nir dDz{tiirorin Doo.dinriini
TnDqiilc so.ic61ii in moned, nraitri s'nr iiFgisrde rr.uEfilc dc $himb din dd hnz4iiG cqdisurih
Ji Dlerde.ile rahirc dii dclonbB unor sdel de rmaqii sl dii coivdi
dpin4c n' mmedi \dint $d Mdno$dd ii conrrl tic pmnr ri picrdeE.

Sold( rih dc b .r,4irul rnurul ale rter r dtunibr mmdm dFinab tu laLud {nr c.nv.nk in tei Ll
c6u ede sd,i,nbd. ri!i^irut anuLui.

L1 I I dgrmbne 20110 .uruilc dc sc

Adneb imobiLiarc sudr ad e sene€rere d. b.deficii ri cupriid reLe adive deninak iri,riip€obd
continu,. ii koDul d.!fi$d i acrivir4ilor cdjdtii fiid d4i.ur de ed

sisud diLiare pe pdusur inr ndmr cr6ilii fiiaicirrc
D.rcg'Liinoblrir.iresurinrsjsrde i,{j, ;.onbbilibr ra!os isroric (.or tdeKhiz4Lesau.onutd.
oroduqie). ultnord!!r@$re$oG ficindu * hcosisrni. diisamoniT:Racumulad

(j) Ioorriridnnmorponre
Ud ldiv n(oaonrcft !n a.riv ide cnd ii d€liudpclbu dilrlc in
r{c6urde pnxr&tjc su iurnire d. b0nurisu fnicit. p.trh a ii inchniarr4ilor s! Fifu sopuri
idminirhriye si Es'no*ot id bi st
cosbL divului pdre fi evalmr in nod .(dibn

NOTA EXPLICATIV,{ NR.7 }RTNCITII- POLITICI SI METODf, CONIABILf,

.oDcsiurire, bEvereh. ric.nl.re. nd sirihre cu qlaria ceLor

3 t.t 4 h.ht., w.n i^fotnotie

Chcltuielire cu licentlc sl omemndc iifom{icc uuio$dc s idik sutu amonnr p.liz ndddci linim



NOTA f,XPLICATIVi NR,? PRINCIPN. POLITICI SI METODE CONTABILE

(j0 Ihobllirlri oponh
(}i.e inobilizf sr0@lrBuno$ula a mriv sre.valu diniliarracoft
deevallft.lituiqh denod nru de intu. in entilaie.

costul niui elddr ,l irobitdnbr .orponk ene fomar din p,qd de c
ie€updabile! pEcum ti toat. c.lelahe cheltoielib dncd hgde dc puicrs ii f$qi0ic . rcrivDitrijolr
Fdlerilc cmdri']. iud $iar plltru olcurur p.en'rui dc cmp.ft.

chdtuicLile ulbri(re arercde unei inobiliziri corpoEle rebuie rcuno$urq dc lcslri. drpr ch€ltuieii io
p6cd,ineraulo'el.s'uaie'

cosJlrcFr4ii]qefedu,ebino6iliziJjlecorpomh'ii$opulAi3@
ioid? in c.E 4te etsdar.

adiyului, invsririile efecsde la inohiliai]e .oaonk. sub lbma
.Lchutrilo. ux en aE, eE ?u cr e6d

. splimetuG r3t! de ek srinde init ,1. obdieu de b€trencii sc

Do€ eli,a fr dird Fin ccrcd vflnuilq, fi. indiqr pnn rcduccEa chdtuietilo' ds inrftrircc si

I'nobiliutite mrp.nle in cun de execuri. rcprczini iivcailiilc idemrimle dar e in Egie pmprie en in
eftlrid. Ac6r., $ cyatueazi la .onut dc pmduqie vu ccrut dr arhizilie, dupi @. hobitidritc
corpor.l. in cu6 de exeutic !e re ii cMsori! ifrobiliztnldr inali*k dupr u.pliq d*e. in folosntd srtr
puncrci in runctiutre a rc*rG. dupi c&
cosul unei imobiliai .oaorilo con$n'irc r_n rclE propr. eft ddemiid rbtosind acctcari pdn.ipii .. Ji
Fnh un 

'ciiv 
achtili.ml 

^nFL 
da

utror ftnd4ii nomalq 8tuci Nrl acljvuLui cde de obicei aelasi ctr c

iniidc dii bil!4 inprsi r
int-o !$ncn€ oP(Eliuic *

d.tmiDi € dirercnl. i.rG smr .stiitrri Jl vtou$ enrarriri ndi ri $nr inclu* in pmrtrut di0 explo m

Amoniacr i'iobilizirilu corp.':le noni?.E, dc La dft Fue i in
ruqiu& a acenoE {i pitr. lr rc.uFtr3 i'treF 1, a vrlo.ii Lor dc irrft. sntbn du.lGlor dc uliliare
comni.i 5r cmditiiro! d. dir;!6 , acenorq Ndet:

Apmrm dc maM n oircl
Mt'",* d" h*p.n 410 Ll''t4
Aherlblrr dLlae r mob'l,er

iAnsajarci ra0rror, &hroi, i'uLroi
.noni?r.. De o Fnuda ddmrda dc
nicratii, F bza dunElorde visb ulla

rtu[iror !i pcnh,lic rucran sinita
obLiedb$iiofti1



NOTA EXPLICATIVI NR.7 PRINCIPN, POLITICI SI METODE CONT BIL!

Con&bilie&. dcprui.rii imobilidrilor

o.E.aa$depdfea*{loH
lor Ecupembili. Ur activ *te i'Fskhr la o valGre maimaE dsi valo ea lri EutsEbilr. dk! vrl.m.
sr coi'rbil! d.p4.rrc !aLvd ftup vutu . Miilocele fixe d4iD de !i
dnizt de o mri6r ftbuie amlt !e din F6periva diniidii *lfii
ev.nimste cue iidid pGihilide de a s rEupsa valmr conlabili ! unui dc(iv ditr nu\$h de
nudetuvinos. in.enkincd 0 unt iGu6cieore Drh 5 @pai
vaLo er conbbili ! mtivului. ftrruic,plic$ o.or{li. c,a $ eflede piedd* d. qlo eat'jlokdo.

r6u & \,,an ,{ !r., ,. i.ib ii
b) ii cu^ de ptudalie in nd.F. !:ri?tiiin procsul dsriruaii mm?le ? rcrivn4ii: vtr
c) sub fon de mn.ni prin.,rneide !i dE conrnabie $rc umcd

rhduqie su Fdru rEsbE desediclj

a) mt.turile, 5l eudc btritrih pe c'E sdhr&re le .ump.rt in reldH rcGiz.iii:
b)m'iciibpnnc..nPdi.ip!dnedkf,bnslaprcduselol|isrli

eu ll,nlrr, fi. ii skrc{ ]f i!4iah. fie Mi{om'd:

c) ndsnrek oisumabire (mareture
ait md*kl. mBuDbilel cr pdi.ip. sa ajuri ra p'csul de ri,bialiE eu dr $dolirt nd a $
teai.dctgh,inpdlsutfin]!
d) mdcnreLc de m@ obnd.lq & iovc 4

- produ$le fi.irc, adid rodu$k isricolc obtinft:

r) bbalaiclci
gl p'odnqia ii oB de .Ec'Iic. ln cadrul pmdnqiei in cm de e\sqi€ r

ru .peohoblrntra ploduqieiagricok
cdstul ncunlq cupnnde Iode coinnb ifec e achiziliai. pdun 5i ft|.
du.e n@udle ii r.m' si ii lo.ul ii c

bilet in.hd numcdruL t ftliiBhreh aefrtu, cemlelc si ddonil(
comeniale,. mib.lc lctive ri dabrii p€ llmen lurs. Vorodcl. p3niculm de rcuiosticE adopllt nr
prcribreii pMsnGle individurledepoliri.i coibbilecorcspmdrosc fis,rui elcme .

sdcbc! sre supus, unnins $.Edi!d oni crcstclor ele concrcnk sia lelon,he ripun dr demle

scrd€nFad oriiloresre dd nonirorizd !ism.h dlb t dup! dep4iEs Ei,netuluismr umrlirc ctr



IOAA trXPLTC'ATIVi NR"7 PRINCIPX. ?OLITICI SI METODE CONTAtrILE

cdtrtrile ls b.nci cuprind: yllodle de
disponibilidtilc in leir yrluri- cd,'nb enririlii, cEdneb bancarc Pc r.dci $u( pKum ti doMrile
d.rore disponibilir4ilor !i crdioro'

coniabil a dispotrihiliritilor 3flde in binrtdsiori. Ji 3 milcrriie$oe ca umrm, ii.aiiilor tiphtilor

o!€ntiu0ib pnvind ii.rs&ile i plililc ii vdud * iREeiftd ii .od'6i

L,li.te,eH rxr rcilruld i fiiatrc ar, dlaercilclc de 0'6 uluE EnLlhle di! $ilMrea disPo!!bilh{lilor i"
erud!r&'Ldwr;deft,ostqd$sutufthidc(dirr,,.&rcdni

de Bana \4ion.l! a Rom'nici.
!aL$iic d aced. dab. s inErisM in.o urilcdevenitu.isu.icliulelidindilctqeden{sval ai

lnbikn'dc{openil.de conl $diicluseri droni s.deit sub !4

ctulde.omrciales.._iEsishrclalsk]{Hraliabil[pEvizihili*c\bsum'in(hlradndmaipulin
un prcvizion pedru mdleL iicdc Prnh dcrnleh ir(dt $ &ce o e(imr! bdd pe o iniLi, t
rulud sundor fldrs l& sfiqilul mulul. cmnlele n&{$eEbrle s'd ftlur. pe .behuicli iD idrl ii

, ddon.Frfrcieun.dcNmiri n lcfrei de i? hnj d. k dda

bilmt luiiis incapli \t [e dsonlar.i in.!6ul romdal.i.l!ltr'deexplodat.
. d .nd re remetr lunq tn roar. *lehlh carui

i. cmulrcmd ,lacrirldrii. socGlrte, rr. pltliftturL,i minan in contulansajelilor si r4ili-i'3lariL

sEicntiiiuil iich$i in sncmuldc !.
rPeisi vsiiNh SoLidtx

nu enc obli$c sd oierc benefcij iuplt'i eobre ansa4 ildr



NOTA f,XPLICATNA NRJ PRINCIPD, POLITICI SI METODE CONTABI Lf,

Ui pmvizion Bte o d.toii. cu erigibilibre su vrLom lnceni

sddtu aE o oblisatie cuenl4 lesali su itpliclb sen.Ed dc n evenime dtreio'r

Penh d*oitld oblisatiei e$c id.sd o ieiiF dc dbe ciic inco4,osza beiencii eomdi'e Jl rdre
fi li.uri o .nin{e cdlibili ii se e P.ivtsb wlo.Ra obligaliei

lrov irmdd. iEbuie Evizlnc h dab iiEirui bilft
corenE ii.ml .ee p.nrru nitr!(u uneiobliFrii
rFbuElnur Fin rclusE ra vsirui

socidarei hrcgi\hd rmpoTirulpc Pturt curc pe b'a prcfintlsl nd dii situ4iil' fimrcDE coitonn

l.sisi,tieircminellircrdiro* la ii,Po?itur N prclft lmpo/iblpcprcft'lspldderecunoscutc5d'lone
in linirr smd ncpladk. Daci suna plititi dcpil*ie inma dabmli. surplusul esle Bcdo$ul dFpl

Lrpo;n. r-.,.- i

'.an in, d"'o"!bu.1i
^F'?'''ts?.''{0!,i1idtfeh de imFzit..'4.si

'*. ,i ;,. .*"-.,.-,g.'''.r"=.*..1.
iniiohenn'linliE butrurih sud liYdt lrc ie !i/s!srri'trlea'

lonpEshr la o valoF we.u;clud. $b unhcor{nislesrudi*ou lrile olerib tiTvt

'.r""-.'"rl"."'+.tu"
adivir.tii d. rrndrc ! *caletor. irp

co rbiribb itrc.jrnstlDr st llror .len it cntubil.'liln

DFouilc siobljqaLile. prce'n ri tr
h-;rh-r h;hi i;,.h- .'i itr drn b'I.,bloi derDicsi(Etur
i";*6 *rg"'i. * tud"d *r.,inatntc pnmi,e spr pErucm,e- pa!
dir adiv umirli ii coirinmE.



NOTA EXPLICATIVI NL 8 ACTIUNT $ OBLICA'III

conromadluiModificno! tul Aditioml tr.91 6 diD 27 fai r0r4, coMcERIAL s A. Boro!$i, tr un

capirar smiar dc 2.5r l 3to lci, divian n l.o 12 7,lo &liun i cu o v.l@ iminald de 1,5 lci fi..4 fiind

'cboefre nF II r)r 0oeun!b'eto!,i

nln;o zr..orrl

1,000'00

r.0r2.740 100.0000

L !l 2lJ2O ru rd efeduar. *hlnhrn .s rtuied c'piblul, Bpeliv did tr.g capiblrnd smial fl
sma d. 197.305 lci jn b!,0 s.ntindei r. lrl24,0a 2019, De.tzh r' 149/14.112019 r cdii dc  pcl

slcsla si Cdiljstului coMbbr 6. l lO1J/27n5 2020 cnh de o R C.,in de

NOTi EXPLICTITIV.( NL9 INFORMATN PRIVIND SALARIATII

l!J1U
G:ED

IJ:.?S
1!Et)

$lrli$ind.m z4ii(641+642) 7.63'1162

d c. pdoi:l de cotrdudc 5zsl4 523311

chelbieli cu sisuljrile smiole (615 l) 629

cofuib4ia posu rondur d! Foxj (6152)

che rtuie ri cu rs Butuile sciale de JrodrrG (645I )
Akechcltuicli.ur.dtir$ci,li(6453) 53101 6221\

corihdd *igunrdj dens6(6!6) '1e4e0 
15e509

7 906 ml

Nuhr frdiud. $lariali in 1019 i ro! d. 167, inin 2020 a lbn dc 17r.
sal&iul n.dru m@l (bntr) in 2019 a fod d. 33.543 lei, ff ii 2020 a foi de 411 343 ki



ieibbi bE3 Qp sru ui:44d (RG)

R3G redbb ibriiinambrc Goa

tu oda md e de o €dre lDso)



NOTa EXPLICATIV,I n.R,10 INFORMATIT PRMND SALARIATIT (co inlerc)

NOTA EXPLICATIVA NR, 1l ALTE INFORMA II

sc corylcEREAt- s.A. Boro*il, cu *dirrin vnniciplul Eobr{i_ rudq!
!. 3, hElituli h Resttur coine$u
5lIcl1,ls0zr1r517724,jlide&sriadl'i6€apemaid.luluiBoroFninrincele1lb'edeft.cplic
{Buc@a DnRblii. Din8eni, Domho,. Dnsali.q Fh'n:.zi. F;diu! Pni. Rediu. sdvrni, :jte6nqri.
TodiEri. Ungufl| 9i vodiccli ). (loui $iozmi - 6ri lBor.ssi ri Tdisrri) Ji |cfr. rcg.hh. .u rcrun
*cnd ii @liritik Dimicheni. Brosauli, Boro$ni, D geni- B{eEas |lavimi.

rer.. (.i.Lusiv o'rz). plaft ldr
& ennle orssinoas a DjrdG Pr

conhdder lchtnlonaH sipEl"rs de b pmdu.dorii asrico Li de csesle, leen m iio.se bub< rlyminle
orcaginoIe. Lr fondL,r d! .oNU si nr irto !i pinruB icaon piin. h ln.ft.

po mb.in.hhkr dd sp4ii dc i+o,ihre ii hcdi de Ep itiiaubpniabtGrlrrorriu.

piedft dii adilnda d. explore

]!OTA IiXPLICATIV,i NN. 
' 
2 STOCTJR I

tltLu t!!2!!

xreh inle eierii iu rbn



NOTA f,XPLICATIV,i NRT3 TRANZACTN CU P,{RTI AFILIATf,

in uI2020 scicbra 
'.febat 

tuzctii cu umab'de pnii atiliarl

N,tuE Elatiild .r p{4ile afilirb cu qe sociehrer a electud hnzctii sern ficarive s.u caE au soliu.i
s ifistivcied@ ib la r r/12020 $d ddriar maijor Pqunb h caE: u redizt fr@4irc sunr
proturil. nomaL pe d. s.ci*ra le patica in i,od .udt ii o ceitalli panderi.

Au avd loc lmaromrc hiz.lir ctr pinir. afiri& Gbdc incrM'rv^) :

NR.]4 ACTIVE SI DATORII CONTINGE!{TE

1,3 i" visoare sunr ee$ionde 
'_n 

conruri in

Sod.edpldru3osupnt"ade2.361hedmtn?!ricol.ddc e1.012ha
&ice siluidic.pen .ft cplrti
iudd si 131 ba tft aFi61 Dio/jdea so.iqarii

Inpur$ (seDinr,i'smidq@ricide)

A lra varon (n i locc ljr. yotrc din c{dcnh i

' 3]tr r--3D,;



Sei.rd.! N matoasL &tdii @ h mfmitlb ou Lgirl4i! ln rig@ .!rt slsriNb in cmtui 'ir

NOIA'X}LICATIVA NII"15 !!'ENIMENTE ULTIBIOANE

Nn sDt evdlh.nb trlhn.rn !m .r Innn.da .Itudll. dr.D.Ln rLE r. r'nui 20t0.

ADMINISTRATOR, BYIOCMIT,

Ansera lHj:,.flL1l;
Gheolghil6 *5L,j11l

(RON)
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DOCLARATIE
in.onfornihle ctr Drcvcdcrilc !rt.30 dii Lcgorronrnbillnlii ni32/1991

s-a lnrocnl situatiile fi uncirrerntrrle ld31/1212020 Dcnlru:

I'cBorni juridicil: s.c, coMcf,RIAL s-A- DoToSANI
Judctnr:0?- BoToSANI
Adr.$: localit.teaBOTOSAI{I, sticllca Naliondn nr.]t (fonn Rjlndnnidi nL3).

Ntrmnr din regisfuI conertulni: J07/112/1996
Forn| dc nropricbte 3.1- S.ci€ltli comerci.le ncmliuni
Acriritalea DrepondereDin (cod ti dentrmire clas! CAEN)| 0lll Cuhura.emlelor. plrnrelor
lcgnmino$c ti ol.nginoase
Cod dc identificie fiscrlir RO 3273020
Ti ul sirurtiei linancinre: Af, - aptcn r€glementnrilsconlabile simDlifrcdclprobrrc trin OMI

Direclortrl Geneal al socielrlti, CATAUN ANDRONACIitr. ti {sumn rrspun rru
p€ntrulntocmirea situaliilor linarciareanunleh 3Ul2l20209i conlinni cn:

a) Polilicile contabile Dltlizarc h inrocnirea sittrrliilor linanciare .nuil€ sDnl nr
c!nformir,t cu rcgl.n.nlnrilr cont,bilc rplicft ilc.

b) Sittrrtiilc finmdrrc rnu c otiri o imrginc fidcE ! I,ozitiri tininciitu. p..form.ntoi
financiare 5i ! celorhllc infornatii relcrito!rc h aclivir'ter dcs6iurali.

c' P.^mnr juridicr is'dcslsrorE scrrr !k! in condit'i d.conr'nu'r,rc.



lBpo

>P'erdereaieliaeierciliului'iian.iaf:

RAPORTUL AUDITORULUI INDE'ENDENI

SC COMCEREAL 5A BotoFni

1 am : !d i6i stuaiiile rhai.iareaLe sooei;tii comcerealsA ("so.iebiei 1,.are.up/nd b aniur ra
datader1 de.mbrie,020, 5icontur

r. in opjnn noair;, cuex.eptia
.! rezerys. npoduLuj no*ru, 5jtuati e finaiciare adexde prezin!; frdel,
pozidarinai.:l; a sd.iet;lii h dda

ncid incherat k a.eaai dart, in .
Fm:iteLor Pubri!e tr
anuareindividuaLeristuatiiLefinanciareanuaLecon:otidde,cuhodiriciriLeuLterioarefo FPr302r0l4l.

os.lliin.ontabjLitates:f'rulla3

nn;i a i! hdiv,dual pe rie.are

onrP 1302/2014) Ndi nu ah awi i om.lii ldi.ie a si relevante
penttu a obnie a3igurarea ne.esad
reevaluara in ntu:li a iinanciaE atatate opiiia nodtri de audii asupk situaliiLor nmi.ia/a aLe
ererc\iulur anuLui 2019 a.ontjndo rderyi in a.eLarj setr

s $.iabrd deilLeaz; contacte de aEnd;, in baza .tora pnm
u|Libtpeterenunaqncokiin5chimbulUneipliticoniandji:Umedeba

en tip de raia.n e e{e de a recu noarre pa4, aL .bertoie L e aferciie
.uchidaramome urre.oLiihi, p t'aLin Lui ede dup5ace$ moned. Ac

20r.4,.d. ?13(?)., conrom ciruia

decmin:m :ceLe :ju{:ri.are 4 r
are peo bd; Liniari. ca urm e, nuam ron in m;5d siexprii:m o

opinie(pdYiE La turajere de r,n m

$ n ta.u! in conrapa^idi.u ruLajur venitunLor din produ4n capitni
ilan(ului Rapofrd nonru de audt alpa sitDFiltr fin .jare aLe

exercitiuru' anurur 20i e a .onlinur o rez



lBpo
nsiliuld Europdf (,,Resulamertul') si Lesea rr. 161l?017 (,,le$a ).

Respoi$biritinle noa*re ii baza a m de(nre detaliai in 5e4iunea
R.twsbiLitdtite auditatuLui inn un 6\at. oI tit@liitat liNrciR din zGn mpofr. sr en indepmd.nli
fali de so.jetate .onfofr codurur E
rntemalionale de Etici pe ru conrabiLi (codul E5BA ri €crenenttnLe e(opeie ii visoare) ri conrorm.!
cennieleeticec e$ntreL*a epe tu auditul 5it ualiflo r rinanclare d h Romania, m.tlnv Regulame ul

trEertitudini snnifiative .u pnvite to @tinwrco krivinilli

'cor.inuk.ed r .i.; r n(aee.kmentoneadrr _;.ot'eb'dr
'.pod"..;dJon' L' Fn".eoel unb-'d.dp'. ipoib'-4F
so.iei;lii de a.i oiom obliqaliile pe temen rufr. A.e*e condrtll, inpre
indici ennenta liei incedftudini s ea so.ietefl de : 3i .dnhnua

nt acele dPecte cale' in ha:: 6no
avu! c.a mai mare impofranF pentru audjtul :ituatiilor tjianciare din penoada .ureni: a.e*earpedeau

:.eaora n nu otenh o oDinie seoahti cu Dnyne La acene a3pe.te.

veniiuriLo. in .oiromtde cu o FP 1002/2014

iiresitrtd, .orede a

. examinarea acuraietei ajuslihror erectuat€ de

indapeidentei erercjtiiLor, av;nd rn vedere

€tenloare la nodaLjteire de Liyarc;

creanlelor .ome.ciale La 11 de.embne 2020 pdn

0) R..n60,ttereo vqitoritot

ln conromibb .u nand dere InremalEiir,"

re5imti in t4etur; cu

€nild in b.za
inbLeqehrdr co ructuare in.hejate cu clienrii
sti pamfl $nzrea produselor t a mirrlriLor
pre.um ii peivu p6t5i :eM.ji de deponiaF.

tanderurul riculuisi avanhjeLors€mnificative
.:ve .rient, in baa condtiitor .ontadlal,a
*ablLite sau in luna in .are seM.iul a ron



lBpo

e. aralem atenria 6upra Notej etpLidrive Nr. 1 o rMN zAcTr cu PIRT| aFrLrArE la sftuatiiLe fina ncn re
ahtat€, c e pruid; t.nzacliile p iut dhte aciio'an, pe6oan:
j!ridi.i'DosarulpretunLordeeansferjnto.mitincodfomi66cUlegisl
anfel preFnb de tansre. ta .are a.6b tana4ii : ddu'd por dlfe. de p€lhle p,etei. opinB nodti

Lusiva4ionanLorso.ieteli, in ansam
o.d:"i. dr..pe.tspFri6'Fh'

Ak infomotii - Ropottut odninistotatitot

rnfomatii.upnnd RapofruLuj admjnisratonLor, dariu.!pnid 3t!ali efi

opiia io.nd !u PnYne k 5itu atii Le
in c e se mentiouea; expli.ft in ra

in G4atud .u auditlL siildiilor fi
m acele aue inromalii I, in ace* dehe6, se apre.ieh dace,ceLe ate

infoha!iia5emnilicaiivin.ome.€niecUjtuaJiiLefinarciale:au.
dobanditin timpll audituLui, sau dac

ii ee e prjrerre RapodlL admin,
ie cu inrormatiiLe prev:zute la puict

n bda er.Lusry a aditrt;iilor.a.e re itlariibr nnan.iare, in opjnia

a) liromat,,Le prezenbc 
'_n 

Rapd
intocmitesitUa.iLelinan.iaresU]n.on.ordani;'inioarea$e.retej

t) tuponlL admintsv:rorrLor a io* intonft, in rdate a3pe(eLe sennrfretive, in confomrrare cu

ln pl!s, ii b:a .uidninteLor ri inteL si La mediul a.eneja, dobeidite in
cu^ul auditlld a&anlld finan.h.e pentu exerciiiul fin.ncl4 incheiat la d
.erc s: rapofr;m dad am idenriftat denatur:n semniri.ative in Rapodu



lBpo
Rerpmb itdlit. conduetii si ote pqs@Ntot rcrynebil. tu suv.thanp p nu si.uotiite

li penhu inb.mnea i pcFdtarea fideli a stualiltor rhan.iarc in
!cerea il @njideri ntasarpeniru

1r. in inlo.miEa 3iisli or rin ili penrd aprederea capa.itiiii
\o.et4tr de a I ro !r., erdrate
&f r Gt,r r r Jr;rc p, -ip ul.o br,r :(artl a bd; d, on db huj',,'.y!"pf . Ldrn o.! !r€
conducerea fre rntentoneaze s5 lkhldee sodebca 3au li opreas.i operatiudle, fie i! are ircio aut
dGmativ; Earist;ii ahia ace*oh.
14. Peaoanele rcspoiebi(e cu
i:po^are iinan<iad aL socid:tji.

Reqansobitita udibtLt'i int h dudit dt situoliitot linoncioE
obtinerea unei asisurSri eonabite prjvind m;sura in a€ situalrile

ie de rraud;, rie deetoare, prc.ufr
ruLli carc indude opinn noanri. a:isuraEa rsonabiG rep€rnti h
e o s aiiie a faptului ci un audii desrifurai in coiromit.ts .u Lsa va

enaturinb por fi carate rje de
jza, in nod rezoiabiL, .i acstea,

tor, luate ii baa ace$or situatli

ntomibb cu ls, exercftim EtioiamentuL proresioial :i meniinem

a) rdentiri.;m ei Raluim n(unle de dendrare semniri.ativi a situatiiLor riianciare, c.uzati rie de
rraud;, rie de erore, prcie.rim si e
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  Entitatea COMCEREAL S.A. BOTOSANI

Tip situaţie financiară : BL

Localitate  
BOTOSANI

Bloc  Ap.              TelefonScara  Nr.  
41

Strada  
CALEA NATIONALA

Judeţ 

Botosani

Sector  

  Număr din registrul comerţului J 07 112 1996   Cod unic de inregistrare 8 2 7 8 0 2 0

0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase

4621 Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat

A
dr

es
a

 Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti

 SucursalaBifati numai 
dacă  

este cazul :
 Anul 2020

Semnătura electronica

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entităţile de interes public si de entităţile prevazute la pct.9 alin.(4) 
din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror 
exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic 
F10 - BILANT   
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE 
F30 - DATE INFORMATIVE 
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

  Numele si prenumele

GHEORGHITA ANGELA

  Numele si prenumele

ANDREEV MARIAN

  Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

INTOCMIT,ADMINISTRATOR,

  An   Semestru

  Entităţi mijlocii, mari si entităţi de 
interes public

  Entităţi mici

  Microentităţi

Situatii financiare anuale Raportări anuale

?

  Capitaluri - total 15.231.202

  Profit/ pierdere -3.538.361

  Capital subscris 2.531.850

Indicatori :
Instrucţiuni

VALIDARE
DEBLOCARE

ANULARE
LISTARE

Corelatii

Import   'balanta.txt'

Import   fisier XML creat cu alte aplicaţii

Import   fisier XML - F10,F20 an precedent

  1. entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de 
anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilităţii nr. 82/1991

  2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii 

  3. subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state 
aparţinând Spaţiului Economic European

   Semnătura _________________________

   Semnătura __________________________________

  Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

BDO AUDIT SRL

  Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

18/02.08.2001

  CIF/ CUI

6 5 4 6 2 2 3
Formular VALIDAT

34--Societati pe actiuni

( entitaţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic )

?

Forma de proprietate

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

  Entităţi de 
interes 
public

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale? DA NU

 GIE - grupuri de interes economic

 Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris
Suma de control 2.531.850

?
DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale?

Atenţie !Versiuni

11.02.2021S1002_A1.0.0

AUDITOR
  Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii 

Precizări MFP



BILANT
la data de  31.12.2020

Cod 10 - lei -

Denumirea elementului Nr.  Sold la:

F10 - pag. 1

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

Nr.rd.
OMF 
nr.58/ 
2021

 rd.
01.01.2020 31.12.2020

A B 1 2

A.  ACTIVE IMOBILIZATE

 I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE                 

          1.Cheltuieli de constituire  (ct.201-2801) 01 01 0 0

          2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) 02 02 0 0

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

03 03 1.840 0

          4. Fond comercial (ct.2071-2807) 04 04 0 0

          5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 
 (ct. 206-2806-2906)

05 05 0 0

          6. Avansuri (ct.4094 - 4904) 06 06 0 0

               TOTAL (rd.01 la 06) 07 07 1.840 0

  II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

          1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) 08 08 15.542.109 16.064.245

          2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 09 09 7.569.365 7.859.250

          3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) 10 10 85.083 70.039

          4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) 11 11 0 0

          5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931) 12 12 0 0

          6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935) 13 13 0 0

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

14 14 0 0

          8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917) 15 15 0 0

          9. Avansuri (ct. 4093 - 4903) 16 16 0 0

                TOTAL (rd. 08 la 16) 17 17 23.196.557 23.993.534

  III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE      

           1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961) 18 18 0 0

           2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964) 19 19 0 0

           3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in 
comun  (ct. 262+263 - 2962)

20 20 0 0

           4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in 
comun (ct. 2673 + 2674 -  2965)                

21 21 0 0

          5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963) 22 22 0 0

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

23 23 0 17.242

                 TOTAL (rd. 18 la 23) 24 24 0 17.242

               ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24) 25 25 23.198.397 24.010.776

B. ACTIVE CIRCULANTE    

 I. STOCURI
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    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 26 812.008 512.789

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

27 27 3.994.669 3.867.511

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

28 28 3.559.030 5.889.232

   4. Avansuri (ct. 4091- 4901)   29 29 18.349 16.807

       TOTAL (rd. 26 la 29)    30 30 8.384.056 10.286.339

    II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare 
de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)   

  1. Creanţe comerciale 1) (ct. 2675* +  2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* +  
4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)    

31 31 6.383.088 6.155.723

   2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*)     32 32 0 0

   3. Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile controlate in comun  
 (ct. 453** - 495*)

33    33 0 0

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

34 34 2.434.948 322.572

   5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*) 35 35 0 0

   6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar 
(ct. 463)

36 35a 
(301) 0 0

         TOTAL (rd. 31 la 35 +35a) 37 36 8.818.036 6.478.295

III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT 

    1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591) 38 37 0 0

    2. Alte investiţii pe termen scurt  
 (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)

39 38 0 0

         TOTAL (rd. 37 + 38) 40 39 0 0

 IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI  
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)     

41 40 49.781 2.049.574

      ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40) 42 41 17.251.873 18.814.208

 C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)   43 42 503.220 489.570

   Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*) 44 43 167.740 206.712

   Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*) 45 44 335.480 282.858

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ 
LA 1 AN         
       1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat 
împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)   

46 45 0 0

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

47 46 12.126.205 15.685.443

        3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 48 47 4.000 4.000

        4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 49 48 6.750.848 5.398.164

         5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 50 49 0 0

         6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 51 50 0 0

         7. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 
1663+1686+2692+2693+ 453***)         

52 51 0 0
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     8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale 
(ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 
431*** + 436***+ 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 
447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 473*** + 509 + 5186 
+ 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)   

53 52 1.175.552 1.389.001

     TOTAL (rd. 45 la 52) 54 53 20.056.605 22.476.608
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE  
(rd. 41+43-53-70-73-76)

55 54 -2.716.758 -3.457.409

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54) 56 55 20.817.119 20.836.225

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA  
MAI MARE DE 1 AN

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

57 56 0 0

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

58 57 1.982.513 5.605.023

        3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)   59 58 0 0

        4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 60 59 0 0

        5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 61 60 0 0

         6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 62 61 0 0

         7. Sume datorate entităţilor asociate si entităţilor controlate in comun 
 (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)

63 62 0 0

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

64 63 0 0

         TOTAL (rd.56 la 63) 65 64 1.982.513 5.605.023

 H. PROVIZIOANE

         1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517) 66 65 0 0

         2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 67 66 0 0

         3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) 68 67 0 0

          TOTAL (rd. 65 la 67) 69 68 0 0

 I. VENITURI ÎN AVANS     

         1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)(rd. 70+71) 70 69 127.772 0

                    Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 475*) 71 70 79.766 0

                    Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 475*) 72 71 48.006 0

         2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74) 73 72 0 1.721

                    Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*) 74 73 0 1.721

                    Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*) 75 74 0

         3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi  
              (ct. 478)(rd.76+77)

76 75 0 0

                    Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 478*) 77 76 0 0

                    Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 478*) 78 77 0 0

         Fond comercial negativ (ct.2075) 79 78 0 0

        TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78) 80 79 127.772 1.721

 J. CAPITAL ŞI REZERVE 

      I. CAPITAL

         1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 81 80 2.829.655 2.531.850
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         2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 82 81 0 0

         3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 83 82 0 0

         4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 84 83 0 0

         5.Alte elemente de capitaluri proprii  (1031) 85 84 0 0

         TOTAL (rd. 80 la 84) 86 85 2.829.655 2.531.850

     II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 87 86 0 0

     III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 88 87 6.727.667 7.025.472

     IV. REZERVE 

       1. Rezerve legale (ct. 1061) 89 88 565.931 565.931

       2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 90 89 0 0

       3. Alte rezerve (ct. 1068) 91 90 498.644 498.644

        TOTAL (rd. 88 la 90) 92 91 1.064.575 1.064.575

          Acţiuni proprii (ct. 109) 93 92 0 0

         Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 94 93 0 0

          Pierderi legate de instrumentele  de capitaluri proprii (ct. 149) 95 94 0 0

     V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)                  SOLD C  (ct. 117) 96 95 7.240.539 8.147.666

                                                                                                                SOLD D (ct. 117) 97 96 0 0

     VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR

                                                                                                                SOLD C (ct. 121) 98 97 924.164 0

                                                                                                                SOLD D (ct. 121) 99 98 0 3.538.361

      Repartizarea profitului (ct. 129)    100 99 0 0

    CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96
+97-98-99)

101 100 18.786.600 15.231.202

     Patrimoniul public (ct. 1016) 102 101 0 0

     Patrimoniul privat (ct. 1017) 2) 103 102 0 0

     CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79) 104 103 18.786.600 15.231.202
1) Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 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) 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

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

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

  Numele si prenumele

ANDREEV MARIAN

  Numele si prenumele

GHEORGHITA ANGELA

  Nr.de inregistrare in organismul profesional:

   Semnătura _________________________________ 

   Semnătura _________________________________ 

  Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular 
VALIDAT



CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
la data de  31.12.2020

Cod 20 - lei -

F20 - pag. 1

Denumirea indicatorilor Nr.  
Exerciţiul financiar

(formulele de calcul  se refera la  Nr.rd. din col.B)

Nr.rd.
OMF 

nr.58/ 
2021

rd.

2019 2020

A B 1 2

  1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06) 01 01 120.047.757 107.592.165

      Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02 02 2.868.805 3.053.275

      Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03 03 116.087.347 104.702.921

       Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04 04 964.982 1.906.474

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

       Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 05 06 2.056.587 1.742.443

   2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie  (ct.711+712)

           Sold C 06 07 8.886.138 8.499.485

           Sold D 07 08 0 0

  3.  Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale   
        (ct.721+ 722)

08 09 0 0

  4.  Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) 09 10 0 0

  5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725) 10 11 0 0

  6.  Venituri din subvenții de exploatare  
        (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) 11 12 344.192 343.583

  7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) 12 13 563.483 929.193

      -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584) 13 14 79.766 127.772

      -din care, venituri din fondul comercial negativ  (ct.7815) 14 15 0 0

  VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)     15 16 129.841.570 117.364.426

  8. a)  Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)        16     17 6.739.793 7.342.188

       Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 17     18 52.480 48.356

       b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605) 18 19 1.037.015 914.352

       c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 19 20 107.804.012 99.220.006

       Reduceri comerciale primite (ct. 609) 20 21 1.679.857 2.518.565

 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) 21 22 7.443.444 7.906.031

     a) Salarii şi indemnizaţii  (ct.641+642+643+644) 22 23 7.234.575 7.684.162

     b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646) 23 24 208.869 221.869

 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale  
            (rd. 26 - 27)

24 25 1.805.242 1.981.797

      a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818) 25 26 1.805.242 1.981.797

      a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818) 26 27 0 0

      b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)        27 28 0 -2.054
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       b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818) 28 29 0 0

       b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818) 29 30 0 2.054

  11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37) 30 31 5.008.908 5.274.670

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

31 32 4.516.488 4.731.213

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

32 33 446.593 483.957

    11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652) 33 34 2.640 2.880

    11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) 34 35 0 0

    11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587) 35 36 0 0

    11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) 36 37 43.187 56.620

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

     Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)                      37 39 0

          - Cheltuieli (ct.6812) 38 40 0

          - Venituri (ct.7812) 39 41 0

CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL 
                    (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)

40 42 128.211.037 120.166.781

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

           - Profit (rd. 16 - 42) 41 43 1.630.533 0

            - Pierdere (rd. 42 - 16) 42 44 0 2.802.355

 12.  Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) 43 45 0 0

            - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 44 46 0 0

 13.  Venituri din dobânzi (ct. 766) 45 47 6.383 39

            - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 46 48 0 0

 14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) 47 49 0 0

 15.   Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) 48 50 13 0

            - din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615) 49 51 0 0

 VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50) 50 52 6.396 39

 16.  Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare 
deţinute ca active circulante (rd. 54 - 55)

51 53 0 0

             - Cheltuieli  (ct.686) 52 54 0 0

             - Venituri (ct.786) 53 55 0 0

 17.  Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 54 56 588.126 736.045

            - din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate             55 57 0 0

 18.  Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 56 58 5 0

 CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58) 57 59 588.131 736.045

 PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

              - Profit (rd. 52 - 59) 58 60 0 0

              - Pierdere (rd. 59 - 52) 59 61 581.735 736.006
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 VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) 60 62 129.847.966 117.364.465

 CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) 61 63 128.799.168 120.902.826

 19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

              - Profit (rd. 62 - 63) 62 64 1.048.798 0

               - Pierdere (rd. 63 - 62) 63 65 0 3.538.361

 20.  Impozitul pe profit (ct.691) 64 66 124.634 0

 21. Impozitul specific unor activități (ct. 695) 65 67 0 0

 22.  Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 66 68 0 0

 23.  PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:

                - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)        67 69 924.164 0

                - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64) 68 70 0 3.538.361

    *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. 
        La rândul 22 (cf.OMF nr.58/ 2021)- se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al 
contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”. 
        La rândul 32 (cf.OMF nr.58/ 2021)- 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.

  Numele si prenumele

ANDREEV MARIAN

  Numele si prenumele

GHEORGHITA ANGELA

  Nr.de inregistrare in organismul profesional:

  Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular 
VALIDAT

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

   Semnătura _________________________________ 

   Semnătura _________________________________ 
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la data de  31.12.2020

(formulele de calcul  se refera la  Nr.rd. din col.B)

  I. Date privind rezultatul inregistrat
Nr.rd.
OMF 
nr.58/ 
2021

Nr.  
rd. Nr.unitati Sume

A B 1 2

 Unitaţi care au inregistrat profit 01 01

 Unitaţi care au inregistrat pierdere 02 02 1 3.538.361

 Unitaţi care nu au inregistrat nici profit,  nici pierdere 03 03

  II  Date privind platile restante
Nr.  
rd.

Total,  
din care:

Pentru 
activitatea 

curenta

Pentru 
activitatea de 

investitii

A B 1=2+3 2 3

  Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18) 04 04 0 0 0

  Furnizori restanţi – total (rd. 06 la 08) 05 05 0 0 0

      - peste 30 de zile 06 06 0 0 0

      - peste 90 de zile 07 07 0 0 0

      - peste 1 an 08 08 0 0 0

  Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – 
total(rd.10 la 14)

09 09 0 0 0

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

10 10 0 0 0

     - contributii pentru fondul asigurarilor sociale de 
sanatate  

11 11 0 0 0

     - contribuţia pentru pensia suplimentară 12 12 0 0 0

     - contributii pentru  bugetul asigurarilor pentru somaj 13 13 0 0 0

     - alte datorii sociale 14 14 0 0 0
  Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si 
alte fonduri 

15 15 0 0 0

  Obligatii restante fata de alti creditori 16 16 0 0 0

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

17 17 0 0 0

               - contributia asiguratorie pentru munca  18 17a 
(301) 0 0 0

  Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele 
locale 

19 18 0 0 0

 III. Numar mediu de salariati Nr. 
rd. 31.12.2019 31.12.2020

A B 1 2

  Numar mediu de salariati 20 19 167 171

  Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, 
respectiv la data de 31 decembrie

21 20 175 166

 IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare,  
        subvenţii   încasate şi creanţe restante

Nr.  
rd. Sume (lei)

A B 1

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

22 21 0

   - redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 23 22 0

Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat 24 23 0
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Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat 25 24 0

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) 26 25 0

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 27 26 0

  - impozitul datorat la bugetul de stat 28 27 0

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

29 28 0

  - impozitul datorat la bugetul de stat 30 29 0

Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 31 30 4.051.933

                   - subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 32 31 369.837

                   - subvenţii aferente veniturilor, din care: 33 32 3.682.096

                                  - subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *) 34 33 0

                                  - subvenţii pentru energie din surse regenerabile 35 33a 
(316) 0

                                  - subvenţii pentru combustibili fosili 36 33b 
(317) 0

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

37 34 0

                   - creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat 38 35 0

                   - creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 39 36 0

 V. Tichete acordate salariaților Nr.  
rd. Sume (lei)

A B 1

  Contravaloarea tichetelor acordate salariaților 40 37 605.845

  Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii 41 37a 
(302) 0

 VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de  
   cercetare - dezvoltare **)

Nr. 
rd. 31.12.2019 31.12.2020

A B 1 2

  Cheltuieli de cercetare - dezvoltare : 42 38 0 0

- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității 
entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi  
tehnologii sau a unor produse mai sustenabile

43 38a 
(318) 0 0

  - dupa surse de finantare (rd. 40+41) 44 39 0 0

         - din fonduri publice 45 40 0 0

         - din fonduri private 46 41 0 0

  - dupa natura cheltuielilor  (rd. 43+44) 47 42 0 0

         - cheltuieli curente 48 43 0 0

         - cheltuieli de capital 49 44 0 0

 VII.  Cheltuieli de inovare ***) Nr. 
rd. 31.12.2019 31.12.2020

A B 1 2
  Cheltuieli de inovare 50 45 0 0

- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității 
entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi 
tehnologii sau a unor produse mai sustenabile

51 45a 
(319) 0 0

VIII. Alte informaţii     Nr. 
rd. 31.12.2019 31.12.2020

A B 1 2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale   
(ct. 4094),  din care:

52 46 0 0

        - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente 
pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

53 46a 
(303) 0 0
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        - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru 
imobilizări necorporale (din ct. 4094)

54 46b 
(304) 0 0

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale   
(ct. 4093),  din care:

55 47 0 0

  - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru 
imobilizări corporale (din ct. 4093)

56 47a 
(305) 0 0

  - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru 
imobilizări corporale (din ct. 4093)

57 47b 
(306) 0 0

  Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)   58 48 0 17.242
        Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de 
participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume 
brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)   

59 49 0 0

         - acţiuni necotate emise de rezidenti 60 50 0 0

         - părţi sociale emise de rezidenti 61 51 0 0

          - actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care: 62 52 0 0

                    - detineri de cel putin 10% 63 52a 
(307) 0 0

          - obligatiuni emise de nerezidenti 64 53 0 0

     Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)   65 54 0 17.242

          - creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror 
decontare se face in functie de cursul unei valute  
 (din ct. 267)

66 55 0 17.242

          - creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) 67 56 0 0

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

68 57 6.401.437 6.155.723

- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, 
avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru 
prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte 
conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți 
(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

69 58 0 0

- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, 
avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru 
prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte 
conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din 
ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

70 58a 
(308) 0 0

Creanţe neîncasate la termenul stabilit  
(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

71 59 0 0

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

72 60 0 500

 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)

73 61 2.219.745 244.860

         - creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale 
(ct.431+437+4382)

74 62 15.461 41.950

        - creante fiscale in legatura cu bugetul statului  
(ct.436+441+4424+4428+444+446)

75 63 31.439 66.436

         - subventii de incasat(ct.445) 76 64 2.172.845 136.474

         - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) 77 65 0 0

         - alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) 78 66 0 0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate 
(ct. 451),  din care:

79 67 0 0

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

80 68 0 0
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               - creanţe comerciale cu entităţi afiliate 
                 nerezidente (din ct. 451)

81 69 0 0

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)

82 70 0 0

 Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), 
din care:

83 71 215.203 77.212

       - decontari privind interesele de participare ,decontari cu 
actionarii/ asociatii  privind  capitalul ,decontari din 
operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)

84 72 0 0

       - alte creante in legatura cu persoanele fizice si 
persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu 
institutiile publice (institutiile statului) 
             (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

85 73 215.203 77.212

      - 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)

86 74 0 0

  Dobânzi de încasat (ct. 5187)  , din care:    87 75 0 0

            - de la nerezidenti 88 76 0 0

 Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 

4538)
89 76a 

(313) 0 0

 Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor  
economici ****) 90 77 0 0

  Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 
+ 507 + din ct.508), din care:

91 78 0 0

         - acţiuni necotate emise de rezidenti 92 79 0 0

         - părţi sociale emise de rezidenti 93 80 0 0

         - actiuni emise de nerezidenti 94 81 0 0

         - obligatiuni emise de nerezidenti 95 82 0 0

         - dețineri de obligațiuni verzi 96 82a 
(320) 0 0

 Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)         97 83 0 0
 Casa în lei şi în valută (rd.85+86 ) 98 84 7.204 9.906

          - în lei (ct. 5311) 99 85 7.204 9.906

          - în valută (ct. 5314) 100 86 0 0

 Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd.88+90) 101 87 42.577 2.039.668

        - în lei (ct. 5121), din care: 102 88 41.893 2.039.034

            - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 103 89

        - în valută (ct. 5124), din care: 104 90 684 634

          - conturi curente în valută deschise la bănci  
               nerezidente

105 91 0 0

 Alte conturi curente la bănci şi acreditive, (rd.93+94) 106 92 0 0

           - sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de 
încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)        

107 93 0 0

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

108 94 0 0

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

109 95 7.930.400 6.791.165

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de 
la instituții financiare nerezidente pentru care durata 
contractului de credit este mai mica de 1 an)  
(din ct. 519), (rd .97+98) 

110 96 0 0
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                - în lei 111 97 0 0

                - în valută 112 98 0 0
 Credite bancare externe pe termen lung  (credite primite de 
la instituții financiare nerezidente pentru care durata 
contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) 
(din ct. 162), (rd.100+101) 

113 99 0 0

                  - în lei 114 100 0 0

                  - în valută   115 101 0 0
 Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 
1626 + din ct. 1682)

116 102 0 0

 Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166  + 1685 + 
1686 + 1687) (rd. 104+105)

117 103 0 0

                   - în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face 
in functie de cursul  unei valute 

118 104 0 0

                   - în valută 119 105 0 0

 Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care: 120 106 0 0

                  - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 121 107 0 0

                  - valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate 122 107a 
(321) 0 0

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

123 108 6.754.848 5.402.164

 - datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate 
nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați 
nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație 
cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 
+ din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

124 109 0 0

- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, 
avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi 
asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din 
ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + 
din ct. 419)

125 109a 
(309) 0 0

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

126 110 617.258 690.997

  Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul 
statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 
+ 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)

127 111 384.204 565.331

               - datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale 
(ct.431+437+4381)

128 112 191.020 430.534

               - datorii fiscale in legatura cu bugetul statului 
(ct.436+441+4423+4428+444+446)

129 113 180.579 104.670

               - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate 
(ct.447)

130 114 12.605 30.127

               - alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) 131 115 0 0

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

132 116 0 0

          - datorii cu entităţi afiliate nerezidente 2) 
           (din ct. 451), din care:

133 117 0 0

              - cu scadența inițială mai mare de un an 134 118 0 0

              - datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente 
indiferent de scadență (din ct. 451)

135 118a 
(310) 0 0

Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care: 136 119 0 0

     - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice 137 120 0 0

     - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice 138 121 0 0
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Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 
472 + 473 + 478 + 509), din care:

139 122 174.090 132.673

                 -decontari privind interesele de participare , 
decontari cu actionarii /asociatii privind  capitalul, decontari 
din operatii in participatie  
      (ct.453+456+457+4581)

140 123 97.414 97.414

                 -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si 
persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu 
institutiile publice (institutiile statului ) 3) 
                  (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)

141 124 76.676 35.259

                - subventii nereluate la venituri (din ct. 472) 142 125 0 0

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

143 126 0 0

                        - venituri în avans aferente activelor primite prin 

transfer de la clienţi (ct. 478)
144 127 0 0

  Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care: 145 128 0 0

            - către nerezidenți 146 128a 
(311) 0 0

  Dobânzi de plătit către nerezidenți  

      (din ct. 4518 + din ct. 4538)
147 128b 

(314) 0 0

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

148 129 0 0

  Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: 149 130 2.829.655 2.531.850

           - acţiuni cotate 4) 150 131 2.829.655 2.531.850

           - acţiuni necotate 5) 151 132 0 0

           - părţi sociale 152 133 0 0

           - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) 153 134 0 0

 Brevete si licente (din ct.205) 154 135 0 0

 IX. Informatii privind cheltuielile cu 
colaboratorii  

Nr. 
rd. 31.12.2019 31.12.2020

A B 1 2

   Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 155 136

 X. Informaţii privind bunurile din domeniul 
public al statului

Nr. 
rd. 31.12.2019 31.12.2020

A B 1 2

 Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în 
administrare

156 137 0 0

 Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în 
concesiune

157 138 0 0

 Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 158 139 0 0

XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea 
privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP 
nr. 668/2014

Nr. 
rd. 31.12.2019 31.12.2020

A B 1 2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 6) 159 140 0 0

 XII. Capital social vărsat Nr. 
rd. 31.12.2019 31.12.2020

Suma (lei) % 7) Suma (lei) % 7)

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

  Capital social vărsat (ct. 1012) 7),  
    (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)

160 141 2.829.655 X 2.531.850 X
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  - deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144) 161 142 298.203  10,54 398   0,02

       - deţinut de instituţii publice de subord. centrală 162 143 298.203  10,54 398   0,02

       - deţinut de instituţii publice de subord.  locală 163 144 0   0,00 0   0,00

  - deţinut de societăţile cu capital de stat, din care: 164 145 0   0,00 0   0,00

       - cu capital integral de stat 165 146 0   0,00 0   0,00

       - cu capital majoritar de stat 166 147 0   0,00 0   0,00

       - cu capital minoritar de stat 167 148 0   0,00 0   0,00

  - deţinut de regii autonome 168 149 0   0,00 0   0,00

  - deţinut de societăţi cu capital privat 169 150 950.297  33,58 950.297  37,53

  - deţinut de persoane fizice 170 151 1.581.155  55,88 1.581.155  62,45

  - deţinut de alte entităţi 171 152 0   0,00 0   0,00

Nr. 
rd. Sume  (lei)

A B 2019 2020

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat 
sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar 
de către companiile naţionale, societăţile naţionale, 
societăţile şi regiile autonome, din care:

172 153 0 0

- către instituţii publice centrale; 173 154 0 0

- către instituţii publice locale; 174 155 0 0

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

175 156 0 0

Nr. 
rd. Sume  (lei)

A B 2019 2020
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat 
sau local si virate în perioada de raportare din profitul 
reportat al companiilor naţionale, societăţilor 
naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:

176 157 0 0

- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al 
anului precedent, din care virate:

177 158 0 0

        - către instituţii publice centrale 178 159 0 0

        - către instituţii publice locale 179 160 0 0

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

180 161 0 0

- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare 
anterioare anului precedent, din care virate:

181 162 0 0

        - către instituţii publice centrale 182 163 0 0

        - către instituţii publice locale 183 164 0 0

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

184 165 0 0

XV. Dividende distribuite actionarilor/ 
asociatilor din profitul reportat

Nr. 
rd. Sume  (lei)

A B 2019 2020

Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de 
raportare din profitul reportat

185 165a 
(312) 0 0
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XVI. Repartizări interimare de dividende 
potrivit Legii nr. 163/2018

Nr. 
rd. Sume  (lei)

A B 2019 2020

               - dividendele interimare repartizate  8) 186 165b 
(315) 0 0

XVII. Creanţe preluate prin cesionare de la 
persoane juridice *****)

Nr. 
rd. Sume  (lei)

A B 31.12.2019 31.12.2020
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la 
valoarea nominală), din care:

187 166 0 0

     - creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice 
afiliate

188 167 0 0

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

189 168 0 0

     - creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice 
afiliate

190 169 0 0

XVIII. Venituri obţinute din activităţi  agricole 
******)  

Nr. 
rd. Sume  (lei)

A B 31.12.2019 31.12.2020

Venituri obţinute din activităţi agricole 191 170 9.584.369 8.499.485

XVIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente 
similare (ct. 6587), din care:

192 170a  
(322) 0 0

     - inundații 193 170b 
(323) 0 0

     - secetă 194 170c 
(324) 0 0

     - alunecări de teren 195 170d 
(325) 0 0

INTOCMIT,

  Nr.de inregistrare in organismul profesional:

   Semnatura _________________________________ 

   Semnatura _________________________________ 

  Numele si prenumele

GHEORGHITA ANGELA

  Numele si prenumele

ANDREEV MARIAN

ADMINISTRATOR,

Formular 
VALIDAT

  Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC
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 *) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata 
absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care 
încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data 
angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin 
legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. 
 **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea 
tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi 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 şi a Consiliului privind 
producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi 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 şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea 
statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi 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 creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie. 
 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 şi 
completările ulterioare. 
 ******)  Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al 
Parlamentului European 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, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor 
privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.). 
 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială 
mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'. 
 3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor 
înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.  
 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii. 
 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.  
 6) 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.  
 7) La secţiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului 
social vărsat  înscris la rd. 160. 
 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi 
completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.



la data de  31.12.2020

Elemente de  
imobilizari 

 Nr. 
rd.

Valori brute

Sold  
initial

Cresteri Reduceri

Total Din care: 
dezmembrari 

si casari

Sold final  
(col.5=1+2-3)

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Cod 40  

F40 - pag. 1

 - lei - 

A B 1 2 3 4 5

I.Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si 
cheltuieli de dezvoltare 01 0 0 0 X 0

Alte imobilizari 02 26.079 0 0 X 26.079

Avansuri acordate pentru  
imobilizari necorporale 03 0 0 0 X 0

Active necorporale de explorare 
si evaluare a resurselor minerale 04 0 0 0 X 0

TOTAL (rd. 01 la 04) 05 26.079 0 0 X 26.079

II.Imobilizari corporale 

Terenuri 06 4.756.593 234.654 0 X 4.991.247

Constructii 07 10.785.856 960.683 0 0 11.746.539

Instalatii tehnice si masini 08 19.047.662 1.426.999 17.996 17.996 20.456.665

Alte instalatii , utilaje si mobilier 09 2.226.834 154.598 0 0 2.381.432

Investitii imobiliare 10 0 0 0 0 0

Active corporale de explorare si 
evaluare a resurselor minerale 11 0 0 0 0 0

Active biologice productive 12 0 0 0 0 0

Imobilizari corporale in curs de 
executie 13 0 0 0 0 0

Investitii imobiliare in curs de 
executie 14 0 0 0 0 0

Avansuri acordate pentru 
imobilizari corporale 15 0 0 0 0 0

TOTAL (rd. 06 la 15) 16 36.816.945 2.776.934 17.996 17.996 39.575.883

III.Imobilizari financiare 17 0 17.242 0 X 17.242

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 
(rd.05+16+17) 18 36.843.024 2.794.176 17.996 17.996 39.619.204



SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE 

 - lei - 
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Elemente de imobilizari Nr. 
rd. Sold initial Amortizare in cursul 

anului

Amortizare aferenta 
imobilizarilor scoase 

din evidenta 

Amortizare la 
sfarsitul anului 
(col.9=6+7-8)

A B 6 7 8 9

I.Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si 
cheltuieli de dezvoltare 19 0 0 0 0

Alte imobilizari 20 24.239 1.840 0 26.079

Active necorporale de explorare 
si evaluare a resurselor minerale 21 0 0 0 0

TOTAL (rd.19+20+21) 22 24.239 1.840 0 26.079

II.Imobilizari corporale 

Terenuri 23 0 0 0 0

Constructii 24 339 673.201 0 673.540

Instalatii tehnice si masini 25 12.465.162 1.153.407 17.996 13.600.573

Alte instalatii ,utilaje si mobilier 26 1.154.887 153.349 0 1.308.236

Investitii imobiliare 27 0 0 0 0

Active corporale de explorare si 
evaluare a resurselor minerale 28 0 0 0 0

Active biologice productive 29 0 0 0 0

TOTAL (rd.23 la 29) 30 13.620.388 1.979.957 17.996 15.582.349

AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30) 31 13.644.627 1.981.797 17.996 15.608.428



SITUATIA  AJUSTARILOR  PENTRU  DEPRECIERE 
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 - lei - 

Elemente de imobilizari Nr. 
rd. Sold initial Ajustari constituite 

in cursul anului
Ajustari 

 reluate la venituri
Sold final   

(col. 13=10+11-12)

A B 10 11 12 13

I.Imobilizari necorporale 

Cheltuieli de constituire si  
cheltuieli de dezvoltare 32 0 0 0 0

Alte imobilizari 33 0 0 0 0

Active necorporale de explorare si 
evaluare a resurselor minerale 34 0 0 0 0

TOTAL (rd.32 la 34) 35 0 0 0 0

II.Imobilizari corporale 

Terenuri 36 0 0 0 0

Constructii 37 0 0 0 0

Instalatii tehnice si masini 38 0 0 0 0

Alte instalatii, utilaje si mobilier 39 0 0 0 0

Investitii imobiliare 40 0 0 0 0

Active corporale de explorare si 
evaluare a resurselor minerale 41 0 0 0 0

Active biologice productive 42 0 0 0 0

Imobilizari corporale in curs de 
executie 43 0 0 0 0

Investitii  imobiliare in curs de 
executie 44 0 0 0 0

TOTAL (rd. 36 la 44) 45 0 0 0 0

III.Imobilizari financiare 46 0 0 0 0

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - 
TOTAL (rd.35+45+46) 47 0 0 0 0

INTOCMIT,

  Numele si prenumele

ANDREEV MARIAN

  Numele si prenumele

GHEORGHITA ANGELA

  Nr.de inregistrare in organismul profesional:Formular 
VALIDAT

   Semnătura _________________________________ 

   Semnătura _________________________________ 

ADMINISTRATOR,

  Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC



  
  
ATENTIE ! 
 Conform prevederilor pct.  1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.58/ 14.01.2021, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului 

financiar 2020 în format hârtie și în format electronic sau numai în formã electronicã, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține si prima 
paginã din situațiile financiare anuale listatã cu ajutorul programului de asistențã elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnatã si scanatã alb-negru, lizibil".  

  
              Prevederi  referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea   
                          raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității 
  
A. Întocmire raportări anuale 
  
1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității: 
 ● termen de depunere –150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar; 
  
2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității: 
 ● termen de depunere –150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, respectiv a anului calendaristic; 
 ● entități care depun raportări contabile anuale: 
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016,  
  cu modificările și completările ulterioare; 
 - entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic; 
 - subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European; 
 - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic. 
  
 Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale: 
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016,  
  cu modificările și completările ulterioare; și 
 - entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic. 
  
3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entităţile care nu au desfăşurat activitate de la constituire până la sfârşitul 
exerciţiului financiar de raportare: 
 ● termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar 
  
B. Corectarea de erori cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor 
cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale depuse de operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin 
OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare. 
  
  
Erorile contabile, aşa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării 
acestora, nu poate fi depus un alt set de situaţii financiare anuale/raportări contabile anuale corectate. 
  
  
C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea 
contabilității 
  
Ori de câte ori entitatea îşi alege un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind 
modificarea şi completarea unor reglementări contabile. 
  
În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei însțiințări în acest sens. 
  
Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat,în cazul în care entitatea îşi modifică data aleasă pentru întocmirea de situaţii financiare anuale astfel 
încât exerciţiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanţiere raportate începând cu următorul exerciţiu financiar 1)  încheiat se referă la 
data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri şi cheltuieli corespund exerciţiului financiar curent 2), respectiv exerciţiului financiar 
precedent celui de raportare. 
  
De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2021, 
aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează: 
 - pentru 31 decembrie 2020 – raportări contabile anuale; 
 - pentru 31 decembrie 2021–situații financiare anuale. 
  
  
D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 3) „Sume datorate acţionarilor/asociaţilor”. 
În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entităţile afiliate”. 
------------- 
 1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntocmesc la nivelul unui an calendaristic. 
  
 2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic. 
  
Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanţiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31decembrie 2021 se referă la data de 
1 ianuarie 2021, respectiv 31 decembrie 2021, iar rulajele conturilor de venituri şi cheltuieli corespund exerciţiului financiar curent (2021), respectiv exerciţiului 
financiar precedent celui de raportare (2020). 
  
 3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acţionari/asociaţi la 
dispoziţia entităţii, precum şi dobânzile aferente, calculate în condiţiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acţionari/ asociaţi - 
conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acţionari/ asociaţi - dobânzi la conturi curente”). 
  
 

Precizari MFP     (înapoi) LISTARE



Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Cont SumaNr.cr.

OK

1

?

  (ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

Preluare F10, F20 col.2
Conturi entitati mijlocii si mari 1011 SC(+)F10L.R81

Sterge date incarcate

Atentie !   Selectati mai intâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

1 -

+ Salt


