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Denumirea emitentului S.C.FIMARO S.A.  Cluj- Napoca 
Sediul social str. Tudor Vladimirescu nr. 16 
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Capital social subscris şi vărsat 1.327.072,65 
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile 
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Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de 
societate 

Acţiuni nominative, simbol “fima”, 
valoare nominală 1,63 lei/ acţiune 

Cod LEI 31570071WYOCRt3ZL4527 
 I EVENIMENTE IMPORTANTE CARE AU AVUT LOC ÎN PRIMELE 6 LUNI ALE 
EXERCIŢIULUI FINANCIAR 2022 
  

a) Tranzacţii între părţile afiliate 
În cursul anului 2022, Fimaro a colaborat pe mai multe direcţii cu acţionarul său majoritar, Icpiaf S.A. 
Fimaro , lucru care a relansat producţia ca activitate principală a firmei.  

 
b) Modificări ale tranzacţiilor dintre părţile afiliate descrise în ultimul raport anual 

Nu e cazul 
 
II. INFORMAŢII DETALIATE 
 

1. SITUAŢIA ECONOMICO- FINANCIARĂ 
1.1.a. Elemente de bilanţ 
                                                                                                LEI 

 Sem. I 
2021 

Sem.I 
2022 

Total active minus datorii 8.657.135 8.522.497 
Total capitaluri proprii 8.635.361 8.500.723 

Active imobilizate   6.302.986 5.882.562 
Active circulante     6.032.030 5.850.531 

Numerar şi alte disponibilitaţi lichide      40.973 25.009 
Profit reinvestit - - 

   
Elementele de bilanţ au cunoscut o scadere comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, chiar dacă 
valoarea activelor imobilizate a scăzut în primul semestru al anului curent datorită lipsei investiţiilor 
noi şi a amortizărior care au scăzut valoarea de inventar a imobilizărilor. Activele circulante au scazut. 
Capitalurile proprii au scazut şi ele. 
1.1.b Contul de profit şi pierderi                  

LEI 
                             Sem. 

2021 
Sem I 
2022 

Vânzări nete 7.261.705 7.686.382 
Total venituri 7.268.218 7.687.263 

Total cheltuieli 6.758.422 7.639.563 
Pierdere/profit      509.796      47.700 



  
Vânzările nete au crescut în cursul semestrului I al anului 2022, faţă de aceeaşi perioadă a anului 
precedent. Cheltuielile au crescut şi ele, raportat la producţia realizată în primele 6 luni ale anului 
curent. Rezultatul financiar este  în acest semestru unul pozitiv.  
 
La capitolul cheltuieli, situaţia s-a schimbat in semestrul 1 al anului 2022, raportat la aceeaşi perioadă 
a anului trecut:  

    Sem.I 
2021 

sem I 
2022 

Cheltuieli cu materii 
prime, materiale şi utilităţi: 

59.43 % 63.31 % 

Cheltuieli cu personalul 26.65 % 24.84 % 
                           
În prima parte a anului 2022, având în vedere cresterea  producţiei şi implicit cresterea cheltuielilor 
privind materiile prime şi materialele, ponderea totală a acestora în totalul cheltuielilor a crescut. 
Ponderea cheltuielilor cu personalul în totalul cheltuielilor a scazut. Dacă pentru primul semestru din 
2021, numărul mediu de salariaţi a fost 45, pentru aceeaşi perioadă a anului 2022 avem o medie de 57 
persoane , iar la finalul lunii iunie 2022 avem un numar  de 57 persoane.  
  

1.1.c. Cash Flow 
 

Denumirea elementului 
Exerciţiul  financiar 

sem.I 
2021 2022 

                                       A         1          2 
Fluxuri de trezorerie din activităţi de exploatare: 
Încasări de la clienţi 7.190.714 10.707.961 

Plăţi către furnizori şi angajaţi   6.830.441 10.409.309 
Dobânzi plătite         0 0 

Impozit pe profit plătit        87.311     12.947 
Încasări din asigurarea împotriva 

cutremurelor 
0 0 

Trezoreria netă din activităţi de 
exploatare 

     272.962 285.705 

   Fluxuri de trezorerie din activităţi de investiţie: 
Achiziţionarea de acţiuni 0 0 

Achiziţionarea de imobilizări 
corporale 

0 0 

Incasări din vânzarea de imobilizări 
corporale 

       0          0 

Dobânzi încasate 0 0 
Dividende încasate 0 0 

Trezoreria  netă din activităţi de 
investiţie 

0 0 

   Fluxuri de trezorerie din activităţi de finanţare 
Rambursări de credite pe termen scurt 0 0 

Încasări de împrumuturi pe termen 
lung/scurt 

0 0 
 

Plata datoriilor aferente leasing-ului 
financiar 

0 0 

Dividende plătite 0 0 
Trezoreria netă din activităţi 

financiare 
0 0 

 
   



Creşterea netă a trezoreriei şi 
echivalentelor de trezorerie 

0 0 

   Trezorerie şi echivalente de trezorerie 
la începutul perioadei 

18.360 68.795 

   Trezorerie şi echivalente de trezorerie 
la sfârşitul perioadei 

40.973 25.009 

 

În cursul anului curent s-a continuat cu politica demarată în 2017 în ceea ce priveşte desfăşurarea 
activităţii fără a utiliza linii de finanţare şi credite bancare. În momentul de faţă, nu există nici un credit 
activ pentru Fimaro.  

2. ANALIZA ACTIVITĂŢII SOCIETAŢII 
 
2.1 Anul 2021 a adus pentru Fimaro o colaborare şi mai strânsă cu acţionarul principal al societăţii, 
S.C. Icpiaf S.A, care a depus comenzi de producţie si s-au mai primit  comenzi  directe pentru 
schimbatoare de caldura sau comenzi de prestari servicii ( ambutisare placi) astfel încât activitatea 
Fimaro să fie relansată, astfel a inceput sa faca exporturi in Franta la firma Vitherm si Phenomen.  

 

2.2 Cheltuielile efectuate de societate în semestrul I 2022, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 
trecut, au fost următoarele: 

lei 
 Sem. 1 

2021 
Sem.I 
2022 

Cheltuieli de exploatare, din care: 6.666.651 7.617.616 

                     Cheltuieli materiale   3.717.562 4.490.470 
                Cheltuieli cu personalul 1.777.939 1.897.718 

Cheltuieli financiare 4.460 9.000 
Cheltuieli totale 6.671.111 7.626.616 

 
Cheltuielile de exploatare au crecut, comparativ cu aceeaşi peroadă a anului trecut, în primul rând 
datorită cresterii cifrei de afaceri.  
  
2.3 Prima jumătate a anului curent a fost una liniştită, perioadă în care managementul s-a concentrat pe 
relansarea activităţii societăţii. S-au obţinut venituri din activitatea de producţie scopul final fiind acela 
de a acoperi cheltuielile curente din aceasta activitate. Pe plan productiv, se doreşte întărirea relaţiilor 
contractuale cu clienţii actuali şi atragerea de noi clienţi.  
 

 3. SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZĂ CAPITALUL  SOCIAL ŞI ADMINISTRAREA 
SOCIETĂŢII 
 

3.1 În prima parte a anului 2022, s-a procedat la fel ca în exerciţiul 2021, plata materiilor prime şi a 
materialelor fiind garantată cu instrumente de plată- bilete la ordin, cu o scadenţă de 30- 60 de zile 
pentru achiziţia de materii prime şi materiale. Societatea nu a avut probleme cu decontarea acestor 
instrumente.  
 
3.2 Descrierea oricărei modificări privind drepturile deţinătorilor de valori mobiliare  
 
Nu este cazul. 
 

 4.   TRANZACŢII SEMNIFICATIVE 
  Nu e cazul. 

5.  
6. SEMNĂTURI 

  



Situaţia financiară a semestrului I pentru anul 2022 a fost semnată de Preşedintele Consiliului de 
Administraţie al societăţii. Această situaţie nu a fost auditată. 

 
 Anexe: 

a. situaţia financiară aferentă sem. I 2022; 
b. declaraţie Preşedinte Consiliu de Administraţie. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE 
               Ing.Lazanu Gheorghe Tudor 



 

 

 

 

 

DECLARAŢIE 

 

 
 Subsemnatul Lazanu Gheorghe Tudor prin prezenta, cunoscând prevederile Codului Penal privind 

declaraţiile neadevărate, declar pe propria răspundere următoarele: din câte cunosc, situaţia financiar-

contabilă semestrială, aferentă semestrului I 2022 a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile 

aplicabile şi oferă o imagine corectă şi conformă cu realitatea a activelor, a obligaţiilor, a poziţiei financiare, 

a contului de profit şi pierdere  ale societăţii şi că, raportul Consiliului de Administraţie, întocmit conform 

anexei 14 din regulamentul nr. 5/2018 emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cuprinde o analiză 

corectă a dezvoltării şi performanţelor societăţii, precum şi o descriere  a principalelor riscuri şi incertitudini, 

specifice activităţii desfăşurate. 

  Prezenta declaraţie face parte din raportul semestrial întocmit pentru semestrul I 2022, conform 

art.128 din regulamentul nr.5/2018. 

 

 Dată  azi 26.09.2022 

 

 

       PREŞEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE 

                   Ing.Lazanu Gheorghe Tudor 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


































