
 RAPORTUL SEMESTRIAL  

CONFORM ANEXA 31 DIN REGULAMENTUL CNVM R.1/2006  

Raportul semestrial conform Regulamentului nr.5/2018 a ASF 

Pentru exerciţiul financiar 2019 

Data raportului : 13.08.2019 

Denumirea societatii: GOOD PEOPLE SA  

Sediul social: Bucuresti Sector 2 str Dimitrie Pompei nr 9-9A Iride Business Park Cladirea 5 

si 6  

Numărul de telefon/fax: 0744349615 

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: RO 17473763 

 Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/6814/2005 

 Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise Bursa de Valori 

Bucuresti – ATS AERO  

Capitalul social subscris şi vărsat: 100.000 lei  

I SITUATIA ECONOMICO FINANCIARA  

La prezentul raport anexam Formularele de raportare contabila la 30.06.2019 intocmite 

conform Ordinului 2844/2016, Ordinului 2531/11.07.2018 emis de Ministerul Finantelor , 

privind aprobarea Sistemului de raportare contabila si a Legii contabilitatii nr 82/1991cu 

modificarile ulterioare. 

 Analiza situatiei economico- financiare actuale a societatii comparativ cu anul precedent  

1A) Analizand elementele de activ ale bilantului, acestea au evoluat astfel : 

ACTIVE=UTILIZARI 
EXERCITIUL FINANCIAR 

 30.06.2018   30.06.2019  

Active imobilizate din care:        4,788,643           5,623,038  

Imobilizari necorporale 
             

12,578                 66,850  

Imobilizari corporale        4,707,529           5,484,990  

Imobilizari financiare 
             

68,536                 71,198  

Active circulante din care:        9,757,149           6,863,433  

Stocuri        6,797,864           2,593,618  

Creante        2,310,496           4,245,159  

Investitii pe termen scurt           118,984              123,230  

Casa si conturi la banci           529,805  -             98,574  

TOTAL ACTIVE     14,545,792        12,486,471  

  

  

  -     8,006,422  -           663,905  

PASIV=RESURSE 
EXERCITIUL FINANCIAR 

 30.06.2018   30.06.2019  



1. RESURSE STABILE SI CAPITALURI PROPRII     

Capital           100,000              100,000  

Prime de capital     

Rezerve din reevaluare     

Alte rezerve 
             

20,000                 20,000  

Rezultatul reportat (pierdere/profit din anii precedenti)           118,218              958,540  

Rezultatul exercitiului           216,534  -       6,143,867  

Repartizarea profitului     

PROVIZIOANE     

2.CAPITALURI ATRASE     

Credite bancare, din care:           472,951              247,752  

pe termen scurt           279,544              100,046  

pe termen lung           193,407              147,705  

Alte datorii, din care:        9,262,678        17,073,136  

pe termen scurt        2,370,428        10,265,089  

pe termen lung        6,892,250           6,808,047  

Datorii comerciale        4,049,926           5,429,272  

Datorii fiscale           465,488              777,373  

VENITURI IN AVANS      

TOTAL PASIV     14,705,795        18,462,206  

 

Evolutia Contului de profit si pierdere este urmatoarea: 

DENUMIRE INDICATOR 
EXERCITIUL FINANCIAR 

 30.06.2018   30.06.2019  

Venituri exploatare     16,303,086        20,956,618  

Cheltuieli exploatare     15,785,386        26,684,568  

1.REZULTATUL DIN EXPLOATARE 
          517,700  -       5,727,950  

Venituri financiare 
             

16,451                 41,330  

Cheltuieli financiare           268,391              457,247  

2.REZULTATUL FINANCIAR -         251,940  -           415,917  

VENITURI TOTALE     16,319,537        20,997,948  

CHELTUIELI TOTALE     16,053,777        27,141,815  

REZULTATUL BRUT SEMESTRUL I           265,760  -       6,143,867  

 

 

 

 

 

 



Situatia activelor datoriilor si capitalurilor proprii  

ACTIVE IMOBILIZATE  

GOOD PEOPLE SA are la sfarsitul semestrului 1 2019 in patrimoniu imobilizari necorporale 

in suma de 66.850 lei, imobilizari corporale in suma de 5.484.990 lei si imobilizari financiare 

in suma de 71.198 lei. 

ACTIVELE CIRCULANTE au inregistrat o variatie descrescatoare la data de 30.06.2019 

de la 11.348.985 lei la 6.863.433 lei.  

I) In cadrul activelor circulante stocurile au scazut cu suma de 5.587.180 lei  

II) Creantele la sfarsitul semestrului 1 2019 sunt de 4.245.159 lei.  

III) Disponibilitatile banesti in cont la 30.06.2019 au fost de -98.574 lei.  

CHELTUIELILE IN AVANS . La sfarsitul semestrului I cheltuielile in avans sunt in 

valoare de 187.564 lei.  

DATORIILE care trebuie sa fie achitate intr-o perioada de pana la un an sunt in suma de 

10.365.135 lei cu 1.092.218 lei mai mare fata semestrul 1 2018 .  

ACTTVELE CIRCULANTE NETE au scazut de la 2.242.711 lei la semestrul 1 2018 

ajungand la -3.314.138 lei in 2019. 

ACTIVE TOTALE nete au scazut la 12.486.471 lei fata de semestrul 1 2018 cind 

inregistrau o valoare de 14.545.792 lei .  

DATORIILE ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an au crescut de la 6.944.178 

lei in semestrul I 2018 la 6.955.752 lei in semestrul I 2019 pondere semnificativa 

inregistrind-o datorii la furnizori si creditori diversi.  

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI  s-au constituit in semestrul I 

2019 provizioane pentru bonusuri salariale in valoare de 171.243 lei, pentru tva corectie 

ambalaje 247.232 lei, provision pentru ambalaje in valoare de 1.301.904 lei.  

VENITURI IN AVANS  nu s-au constituit in semestrul I 2019. 

CAPITAL SI REZERVE  

Capitalul social nu s-a modificat fata de inceputul anului fiind de 100.000 lei . Prime de 

capital : nu sunt sume inregistrate in acest cont  

Rezultatul exercitiului financiar la sfirsitul semestrului I 2019 a fost pierdere inregistrand 

suma de 6.143.867 lei. 

REZULTATELE FINANCIARE  

Venituri din exploatare  

Cifra de afaceri inregistrata de societate a fost obtinuta din productie . Valoarea cifrei de 

afaceri la semestrul 1 2019 a fost de 20.699.826 lei . Veniturile din exploatare au fost 

reprezentate de veniturile obtinute din : -productia vinduta in valoare de 16.237.370 lei, 



venituri din vinzarea marfurilor 5.768.342 lei variatia in sensul scaderii stocului de produse 

finite la sfirsitul semestrului 228.330 lei ,  

Cheltuieli de exploatare  

Cheltuielile de exploatare au cunoscut un nivel per total in suma de 26.684.568 lei In crestere 

cu 40.84 % fata de aceeasi perioada a anului precedent . Astfel in cadrul cheltuielilor de 

exploatare valori importante s-au inregistat la : cheltuieli cu personalul in suma de 3.181.645 

lei cheltuielile cu materii prime si materielele consumabile 8.337.679  lei, cheltuieli privind 

marfurile 4.778.107 alte cheltuieli exploatare cu 10.387.137 lei in special - cheltuielile cu 

energia, apa de 281.093 lei, cheltuieli cu obiectele de inventar 151.221 lei, alte cheltuieli de 

exploatare 4.341.653 lei 

Rezultatul din exploatare la 30.06.2019 este in suma bruta de -5.727.950 lei  

Venituri financiare  

Veniturile financiare au fost de 41.330 lei, fiind constituite din venituri din diferente 

favorabile de curs valutar in valoare de 41.330 lei. 

Cheltuieli financiare  

Cheltuielile financiare au fost de 457.247 lei , fiind constituite din dobanzi aferente creditelor 

in suma de 267.203 lei si diferente nefavorabile de curs valutar de 190.044 lei.  

Rezultatul financiar la 30.06.2019 este in suma bruta de -415.917 lei  

 

Rezultatul extraordinar SC GOOD PEOPLE SA nu a inregistrat evenimente extraordinare 

in anul 2019 .  

 

Mentionam ca situatiile financiare semestriale nu sunt auditate. 

 

 

Administrator 

 

Simiuc Mihai Dragos 



 

 

DECLARATIE PRIVIND RAPORTAREA SEMESTRIALA 

 

 

 

 Subsemnatul Simiuc Mihai Dragos, Administrator al GOOD PEOPLE SA declar ca dupa cunostintele 

mele, raportarea contabila semestriala care a fost intocmita in conformitate cu standardele 

contabile aplicabile ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor si 

pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale GOOD PEOPLE SA, iar Raportul semestrial al 

societatii la 30.06.2019 prezinta in mod corect si complet informatiile despre GOOD PEOPLE SA.  

 

 

 

 

 

Simiuc Mihai Dragos 

Administrator 


