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RAPORT PRIVIND CONSTATARILE EFECTIVE  

 

CATRE:  Conducerea si actionarii societatii MARTENS SA GALATI  

 

Am efectuat procedurile convenite cu conducerea Martens SA si prezentate mai jos in 

scopul emiterii unui Raport suplimentar conform art 259 din Legea 297/2004  in legatura cu 

informatii solicitate de un actionar si prezentate de conducerea Martens SA in  anexa la 

acest raport asupra constatarilor efective. 

Angajamentul nostru a fost efectuat in conformitate cu Standardul International privind 

Serviciile Conexe 4400 aplicabil misiunilor cu privire la procedurile convenite.   

Contractul nostru cu Martens SA s-a incheiat  ca urmare a unei solicitari transmisa de 

actionarul Joanta Vasile prin adresa nr. 4707/12.04.2019 de a se intocmi  un raport 

suplimentar detaliat privind contul de profit si pierdere la 31.12.2018 cu aplecare asupra 

faptului ca desi volumul fizic al vanzarilor de bere a crescut in anul 2018  fata de 2017 cu 

doar 5,4% , cheltuielile cu materii prime si materiale consumabile au crescut cu 37,84% iar 

cheltuielile de exploatare au crescut cu 22,35% determinand o pierdere din exploatare de 

7.350,543 lei  cu toate ca in aceiasi perioada a inregistrat o crestere a veniturilor din 

exploatare de 37,81%   

 Procedurile noastre au fost efectuate pentru a raspunde  aspectelor mentionate de  

actionar in cadrul scrisorii nr. 4707/12.04.2019 privind detalierea contului de profit  si pierderi 

si de a raspunde la intrebarile de la  punctul 3 unde se solicita raspuns in scris la urmatoarele 

intrebari :  

a) Cum se explica cresterea cheltuielilor de exploatare in anul 2018 fata de anul 2017  

cu 22,35% in conditiile cresterii volumului fizic de vanzari cu doar 5,4% si mai ales a 

cheltuielilor cu  materiile prime si  materialele consumabile , direct legate de volumul fizic de 

bere produs  cu 37,84% ? 

b) care este volumul fizic de bere vandut la export si care a fost contributia acestuia la 

venituri? 
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c) care este volumul fizic de bere returnat din cauze de neconformitate a calitatii in 

anul 2018 si care a fost efectul financiar al acestor returnari? Este acest volum inclus in 

totalul celor 177.857 hl de bere raportate ca vandute ?  

d) care este volumul fizic de beri speciale vandute in anul 2018 si care a fost venitul 

din vanzarea acestuia?    

Am solicitat si am obtinut de la societate , urmatoarele: 

1) situatiile financiare ( contul de profit si pierdere)   

2) situatia  vanzarilor la export in anul 2018  

3) documentele justificative care atesta returul marfurilor vandute la export pentru 

intrarea in antrepozitul fiscal;  

4) balanta de verificare la 31.12.2018  

5) Situatia privind berea speciala  

6) Fise de cont la cheltuielile pentru analiza contului de profit si pierdere si in special 

cele mentionate prin adresa  

 7) situatia comparativa a volumului productiei realizate si vandute in anul 2018 

comparativ cu anul 2017 

8 ) punctul de vedere cu cele solicitate prin adresa  

9) alte documente necesare in emiterea raportului 

 

 Raportul constatarilor   

 

A. Referitor la contul de profit si pierdere aferent anului 2018  

 

Prin adresa nr nr. 4707/12.04.2019 se solicita un raport asupra contului de profit si 

pierdere  la 31.12.2018 cu aplecare asupra faptului ca desi volumul fizic al vanzarilor de bere 

a crescut in anul 2018  fata de 2017 cu doar 5,4% , cheltuielile cu materii prime si materiale 

consumabile au crescut cu 37,84% iar cheltuielile de exploatare au crescut cu 22,35% 

determinand o pierdere din exploatare de 7.350,543 lei  cu toate ca in aceiasi perioada a 

inregistrat o crestere a veniturilor din exploatare de 37,81% .  
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In anul 2018 societatea  prezinta urmatoarea situatie privind contul de profit si pierdere 

aferent anului 2018 comparativ cu anul 2017 ( anexa 1)  

- venituri din exploatare  in suma de 26.143.952 lei fata de 18.970.684 lei din anul 

precedent inregistrand o crestere cu 37,81%( 7.173.268 lei )  

- cheltuielile din exploatare in suma de 33.494.495 lei fata de 27.375.064 lei 

inregistrand o crestere cu 22,35% ( 6.119.431 lei)     

- rezultatul din exploatare fiind de 7.350.543 lei reprezinta pierdere. In anul precedent  

pierderea  a fost de 8.404.380 lei  inregistrand o scadere cu 12,54% ( 1.053.837 lei)  

- venituruile financiare fiind de 420.937 lei fata de 411.488 lei inregistreaza o crestere 

cu 2,30% ( 9.449 lei) ; 

- cheltuielile financiare fiind de 1.839.709 lei fata de 2.041.130 lei inregistreaza o 

scadere cu 9,87% ( 201.421 lei ); 

- rezultatul financiar fiind de 1.418.772 lei reprezinta pierdere.  In anul  precedent  

pierderea a fost de 1.629.642 lei  inregistrand o scadere cu 12,60% ( 201.870 lei ); 

- venituri totale in suma de 26.564.889 lei fata de 19.382.171 lei in crestere cu 37,06% 

( 7.182.717 lei ); 

- cheltuieli totale in suma de 35.334.204 lei fata de 29.416.194 lei in crestere cu 

20,12% ( 5.918.010 lei);  

- rezultatul brut /net fiind de 8.769.315 lei reprezinta pierdere . In anul precedent  

pierderea a fost de 10.034.022 lei in scadere fata de anul precedent cu 12,60% ( 1.264.707 

lei) .  

 

Referitor la veniturile din exploatare  

 

Veniturile din exploatare realizate in anul 2018 in suma de 26.143.952 lei fata de 

18.970.684 lei din anul precedent inregistreaza o crestere cu 37,81%( 7.173.268 lei ), rd 16 

din formularul 20 , pag 1 din bilant.  

Veniturile din exploatare reprezinta un cumul de venituri , din care :  cifra de afaceri , 

venituri aferente costului productiei in curs de executie ( profit sau pierdere) , venituri din 

productia de imobilizari corporale sau necorporale si alte venituri din exploatare.   
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In anul 2018 a realizat o cifra de afaceri de 24.764.858 lei fata de 18.119.043 lei in 

crestere cu 36,68% ( 6.645.815 lei ) 

    Cifra de afaceri  2017 2018 dif +/- % 

a 701 
Venituri din vanzarea 
productiei finite 18.344.683 24.826.858 6.482.175 135,34% 

b 703 
Venituri din vanzarea 
productiei reziduale 235.216 545.033 309.817 231,72% 

c 704 
Venituri din lucrari executate si 
servicii prestate 68.776 332.198 263.422 483,01% 

d 708 Venituri din activitati diverse 46.657 81.946 35.289 175,63% 

e a+b+c+d 
venituri din productia vanduta ,  
rd 02. din formular 20 bilant  18.695.332 25.786.035 7.090.703 137,93% 

f 707 

Venituri din vanzarea 
marfurilor rd 03. din formular 
20 bilant   20.693 20.693   

g 709 

Reduceri comerciale acordate 
rd 04 din formular 20 bilant ( 
se scade)  576.289 1.041.870 465.581 180,79% 

  e+f-g 
Total cifra de afaceri rd 01. 
din formular 20 bilant 18.119.043 24.764.858 6.645.815 136,68% 

 

Veniturile din productia vanduta (rd 02 din formular 20 bilant) au crescut de la 

18.695.332 lei din anul precedent la 25.786.035 lei in anul 2018 inregistrand o crestere cu 

7.090.703 lei adica cu 37,93% cresterea fiind mai mare decat  cresterea cifrei de afaceri, 

care a fost influientata de alte venituri sau reduceri acordate.  

Veniturile din vanzarea produselor finite au crescut de la 18.344.683 lei din anul 

precedent la 24.826.858 lei in anul 2018 inregistrand o crestere cu 6.482.175 lei, adica cu 

35,68% cresterea fiind mai mica decat cresterea cifrei de afaceri.  La realizarea cifrei de 

afaceri au contribuit si alte venituri  care formeaza veniturile din productia vanduta ( rd 02 din 

formularul 20 din bilant -  veniturile din vanzarea productiei reziduale , venituri din prestari 

servicii si venituri din  activitati diverse) la care s-a adaugat venituri din vanzarea marfurilor 

de 20.693 lei din anul 2018 (randul 03 formular 20 bilant) ,  si au fost scazute reducerile 

comerciale acordate (randul 04 din formular 20 bilant) de 1.041.870 lei fata de 576.289 lei  

din anul precedent, asa cum este prezentata situatia in tabelul de mai sus.  
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Cresterea veniturilor din vanzare produselor finite in anul 2018 s-a datorat cresterii volumului 

fizic al vanzarilor de bere cu 9.142 hl ( 5,42% ) adica cu 1.276.132 lei si cresterii preturilor 

per hl de bere vanduta fata de anul 2017 , adica  cu 5.206.043 lei .  

     In  anul 2017 pretul mediu de vanzare per hl  a fost de  108,73 lei/hl ( 18.344.683 lei 

venituri din productia vanduta /168.714 hl ) , iar in anul 2018 pretul mediu de vanzare per hl a 

fost de 139,59 lei/hl ( 24.826.858 lei venituri din productia vanduta /177.856 hl).  

Cresterea pretului mediu de vanzare in anul 2018 a fost influentat si de pretul 

ambalajelor care a fost mai mare la sticle, keg-uri , cutii , decat berea ambalata la peturi care 

a inregistrat o scadere, astfel:  

- berea ambalata la sticle vanduta in anul 2018 a fost de 9.015 hl inregistrand o 

crestere cu 58,88% adica cu 3.341 hl , iar volumul productiei obtinute a fost de 9.732 hl 

inregistrand o crestere  cu 67,59% adica cu 3.925 hl .  

- berea ambalata la cutii vanduta in anul 2018 a fost de 44.447 hl  inregistrand o   

crestere cu 65,59% adica cu 17.605 hl , iar volumul productiei obtinute  a fost de 44.468 hl 

inregistrand o crestere cu 65,72% la volumul productiei obtinute adica cu 17.721 hl.   

- berea ambalata la keg-uri  vanduta in anul 2018 a fost de 17.122 hl  inregistrand o  

crestere cu 12489,71% adica cu 16.986 hl  iar volumul productie a fost de 17.717 hl 

inregistrand o crestere cu 123421,97% adica cu 17.585 hl.  

- berea ambalata la peturi vanduta in anul 2018 a fost de 107.272 hl  inregistrand o 

scadere cu 21,16% adica cu 28.790 hl iar volumul productiei obtinute a fost de 108.450 hl 

inregistrand o scadere  cu 19,79% adica cu 26.763 hl ( cu mentiunea ca bere ambalata la 

peturi detine ponderea cea mai mare atat in volumul vanzarilor 60,31% fata de 80,64% din 

anul precedent  din totalul).   

La  realizarea cifrei de afacei au contribuit si alte venituri, astfel:  

- Venituri din vanzarea productiei reziduale care a inregistrat o crestere de la 235.216 

lei in anul 2017 la 545.033 lei in anul 2018, adica  cu 309.817 lei (131,72%); 

 - venituri din lucrari si servicii care au insumat in anul 2018 valoare de 332.198 lei fata 

de 68.776 lei din anul precedent in crestere cu 263.422 lei ( 383,01) 

 - venituri diverse realizate in anul 2018 de 81.846 lei fata de 46.657 lei din anul 

precedent in crestere cu 35.289 lei ( 75,63%) 
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In categoria  veniturilor din exploatare totale au mai intrat:  

- veniturile aferente costului productiei in curs de executie ( rd 07 din F20 bilant) in 

suma de 1.022.257 lei in anul 2018 reprezentand profit fata de pierderea de 23.381 lei din 

anul 2017.  

- venituri din productia de imobilizari corporale ( rd 09 F20 bilant) in suma de 119.587 

lei realizate in anul 2018 fata de 172.454 lei din anul precedent .  

- alte venituri din exploatare ( rd 13 F 20 bilant ) in suma de 237.250 lei ( venituri din 

vanzarea activelor – 135.600 lei si alte venituri din exploatare – 101.650 lei) realizate in anul 

2018 fata de 702.568 lei ( venituri din vanzarea activelor – 167.714 lei, venituri din 

despagubiri – 3.127 lei  si alte venituri din exploatare – 531.727 lei) 

 

Referitor la cheltuielile din exploatare.  

 

Cheltuielile din exploatare realizate in anul 2018 sunt in suma de 33.494.495 lei fata 

de 27.375.064 lei in anul precedent, inregistrand o crestere cu 22,35%( 6.119.431 lei ), rd 42 

din formularul 20 , pag 2 din bilant.  

Din analiza cheltuielilor din exploatare a rezultat o crestere mai mare a cheltuielilor cu 

materi prime si materiale cu 4.143.346 lei adica cu 37,84% , asa cum rezulta din tabelul de 

mai jos :  

Simbol 
cont 

Denumire 2017 2018 
Diferenta + / 

- 
% 

601 
Cheltuieli cu materii 
prime  3.321.061 3.922.659 601.598 118,11% 

6021 
Cheltuieli cu materiale 
auxiliare 1.090.288 1.235.956 145.668 113,36% 

6022 Cheltuieli cu combustibil 430.861 148.328 -282.533 34,43% 

6023 
Cheltuieli cu materiale 
de ambalat 5.240.357 9.163.673 3.923.316 174,87% 

6024 
Cheltulieli cu piese de 
schimb 188.283 112.244 -76.039 59,61% 

6025 
Cheltuieli cu materiale 
de plantat     0 0% 

6028 
Cheltuieli cu alte 
materiale consumabile 679.443 510.779 -168.664 75,18% 

rd 17 
total rand 17 din 
formular 20 bilant  10.950.293 15.093.639 4.143.346 137,84% 
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 Din totalul  cresterii cheltuielilor cu materii prime si materiale consumabile cea mai 

mare crestere o reprezinta cheltuielile de ambalat care au crescut cu 3.923.316 lei adica cu 

74,84% fata de anul 2017.  

Din aceiasi categorie de cheltuieli  (materii prime si materiale) au crescut si cheltuielile 

cu materile prime cu 601.598 lei adica 18,11% , cheltuielile cu materiale auxiliare cu 145.668 

lei adica 13,36% .  

Mentionam ca s-au inregistrat scaderi la cheltuielile cu combustibilul cu 282.533 lei , la 

cheltuielile cu piese de schimb cu 76.039 lei, la cheltuielile cu alte materiale consumabile cu 

168.664 lei.    

Trebuie sa precizez ca o parte din cresterea cheltuielilor ale anului 2018 fata de anul 

2017 s-a datorat si cresterii cantitatii de bere produsa cu 12.648 hl. 

In categoria altor cheltuieli materiale ( rd 18 F20 bilant) s-a inregistrat in anul 2018 

cheltuieli in suma de 457.330 lei fata de anul precedent de 219.978 lei in crestere cu 237.352 

lei adica cu 107,90% .   

Crestere s-a inregistrat si la cheltuielile cu energia si apa( rand 19 din F 20 din bilant)  

de la 2.368.223 lei  cat era in anul 2017 la 2.920.759 lei in anul 2018. Cresterea inregistrata 

este de 552.536 lei adica 23,33%. 

In anul 2018 s-au inregistrat cheltuieli privind marfurilor in suma de 10.849 lei ( rd. 20 

F20 bilant) .  

Reducerile comerciale primite in anul 2018 sunt de 132.131 lei ( rand 21, F20 din 

bilant) , se scad din cheltuieli cu mentiunea ca in anul 2017 societatea nu avea inregistrate 

reduceri comerciale.  

O alta categorie de cheltuieli care influenteaza cheltuielile din exploatare o reprezinta 

si cheltuielile cu personalul( rd 22 din F 20 bilant)  care a inregistrat crestere de la 5.155.622 

lei la 5.384.528 lei adica cu 228.906 lei ( 4,44%) asa cum se prezinta in tabelul de mai jos. In 

anul 2018 fondul de salarii a crescut de la 4.111.628 din anul precedent la 5.008.241 lei 

adica cu 896.613 lei( 21,81%), urmare a majorarii salariului minim prin includerea in salariu a 

contributiilor la asigurari sociale si de sanatate care in anul 2017 au fost de 933.038 lei . In 

anul 2018 societatea a inregistrat contributii asiguratorii de munca in suma de 112.477 lei . 

De asemenea in anul 2018 s-a acordat tichete  in valoare de 212.672 lei .  
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 cont Denumire 2017 2018 Dif. + / - % 

641 Cheltuieli cu salariile personalului 4.111.628 5.008.241 896.613 121,81% 

642 
Cheltuieli cu tichetele acordate 
salariatilor   212.672 212.672 0% 

6451 CAS 655.597   -655.597 0,00% 

6452 Somaj 26.811   -26.811 0,00% 

6453 Sanatate 250.690   -250.690 0,00% 

6458 
Alte cheltuieli privind protectia 
sociala 88.442 51.138 -37.304 57,82% 

646 
cheltuieli contrib asiguratorii de 
munca   112.477 112.477   

621 Cheltuieli cu colaboratorii 22.454   -22.454 0,00% 

rd 22 
total rand 22 din formular 20 
bilant  5.155.622 5.384.528 228.906 104,44% 

Cheltuielile cu amortizarea imobilizarilor corporale ( rd 25 din F 20 bilant) au inregistrat 

o scadere de la 2.152.949 lei la 1.933.688 lei adica cu 219.261 lei ( 10,18%).  

In anul 2018 s-au creat provizioane pentru deprecierea clientilor in valoare de 140.944 

lei ( rd 29 F20 bilant). 

Un alt capitol al cheltuielilor de exploatare il reprezinta si cheltuielile privind prestatiile 

externe ( rd 32 F20 din bilant) care au crescut de la 5.324.208 cat au fost in anul 2017 la 

6.540.990 lei in anul 2018, inregistrand o crestere de 1.216.782 lei ( 22,85%) , astfel:  

cont Denumire 2017 2018 Dif. + / - % 

611 
Cheltuieli cu 
intretinerea si reparatii 373.763 235.294 -138.469 62,95% 

612 Cheltuieli cu chirii 823.431 439.002 -384.429 53,31% 

613 
Cheltuieli cu primele de 
asigurare 175.582 74.554 -101.028 42,46% 

622 
Cheltuieli privind 
comisioane si onorarii 7.641 18.653 11.012 244,12% 

62301 
Cheltuieli reclama si 
publicitate 97.832 55.067 -42.765 56,29% 

62302 cheltuieli protocol 74.973 84.553 9.580 112,78% 

624 Cheltuieli cu transportul 709.989 1.626.831 916.842 229,13% 

625 Cheltuieli cu deplasarile 119.935 89.366 -30.569 74,51% 

626 
Cheltuieli cu taxele 
postale 113.558 118.346 4.788 104,22% 

627 
Cheltuieli cu serviciile 
bancare 28.824 29.214 390 101,35% 

628 
Alte cheltuieli executate 
de terti 2.798.680 3.770.110 971.430 134,71% 

rd 32 
total rd 32 sin 
formular 20 bilant 5.324.208 6.540.990 1.216.782 122,85% 
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Ponderea cea mai mare in totalul cheltuielilor privind prestatiile externe o reprezinta 

alte cheltuieli executate de terti de 57,63% in anul 2018 fata de 52,56% in anul 2017 si 

cheltuielile cu transportul marfurilor care reprezinta 24,87% in anul 2018 fata de 13,33% in 

anul 2017.  

Alte  cheltuieli executate de terti au inregistrat crestere de la 2.798.680 lei in anul 2017 

la 3.770.110 lei in anul 2018 adica au crescut cu 971.430 lei ( 34,71%) , In aceasta categorie 

de cheltuieli  sunt cuprinse si  cheltuielile cu managementul.   

In anul 2018 cheltuielile cu managementul au crescut de la 368.084,25 euro respectiv 

1.714.161 lei la 492.792,50 euro  respectiv 2.300.882 lei inregistrand o crestere de 586.721 

lei ( 34,22%). Datoria totala catre actionarul majoritar la finele anului 2018 este de 4.015.043 

lei reprezentand cheltuieli cu managementul care nu a fost achitata actionarului majoritar nici 

pentru anul 2017 si pentru care nu s-a calculat dobanzi.   

De asemenea  cheltuielile cu transportul marfurilor  au crescut de la 709.989 lei in 

anul 2017 la 1.626.831 lei in anul 2018,  inregistrand o crestere de 129,13% fata de anul 

anterior adica cu 916.842 lei.  

Cresterea  acestor cheltuieli, a fost ca in  2017 o parte din livrari s-au efectuat cu 

camioanele din dotare, dar datorita uzurii fizice a acestora  nu au mai putut fi folosite la 

transportul marfii asa ca in anul 2018 transportul a fost efectuat exclusiv cu mijloace de 

transport inchirate , asa cum rezulta si din fisa de cheltuieli cu transportul.  

Cheltuielile cu impozitele si taxe au crescut de la 195.117 lei din anul 2017 la 282.782 

lei in anul 2018( rd 33 din F20 bilant )  , inregistrand o crestere cu 87.665 lei (44,93%) . 

Crestera cea mai mare a inregistrat-o la contributia la fondul pentru persoanele cu handicap 

de 90.698 lei , iar alte impozite locale si taxe au inregistrat scaderi.  

Cheltuielile cu protectia mediului inconjurator au fost in anul 2018 de 207.104 lei (rd34 

F20 bilant) fata de 221.739 lei din anul precedent  

Alte  cheltuieli de exploatare inregistrate in anul 2018 au fost de 375.545 lei ( rd 37 

F20 bilant ) fata de 700.290 lei din anul precedent  in scadere cu 324.745 lei ( 46,37%) 

 cont Denumire 2017 2018 Dif. + / - % 

6581 
Despagubiri, amenzi si 
penalitati 100.738 227.928 127.190 226,26% 

6582 Donatii si subventii 9.787 5.505 -4.282 56,25% 
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acordate 

6583 
Cheltuieli privind 
activele cedate 44.573 5.863 -38.710 13,15% 

65881 
Alte cheltuieli de 
exploatare, spargeri 191 120 -71 62,83% 

65882 
Alte cheltuieli de 
exploatare, distrugeri 21.958 136.129 114.171 619,95% 

65888 
Alte cheltuieli de 
exploatare diverse 523.043   -523.043  

rd 37 
total rd 37 sin 
formular 20 bilant 700.290 375.545 -324.745 53,63% 

  

Fata de anul precedent societatea a inregistrat penalitati datorate furnizorilor de 

197.410 lei fata de 49.720 lei din anul precedent iar la bugetul statului penalitatile si 

majorarile au fost de 30.518 lei fata de 51.019 lei din anul precedent . 

In anul 2018 societatea a creat provizioane pentru riscuri si cheltuieli in valoare de 

2.682.247 lei ( reprezentand cheltuielile de management , returul de bere de la export , marfa 

expirata ) din care a preluat la venituri suma de 2.403.779 lei rezultand o pierdere de 

278.468 lei ( rd 39 F20 bilant) . Pierederea din provizioane provine de la  

berea vanduta la export si returnata  de la United Breweries s.r.o (punctul B .c. din raport) , 

pentru care s-au constituit provizioane la finele anului 2018 ( aceasta era intrata in 

antrepozitul fiscal si nu era distrusa) in suma de 222.383,18 lei la care se adauga marfa 

expirata la Fabianus in suma de 56.083 lei.  

 

Recapituland , prezentam mai jos veniturile si cheltuielile din exploatare pe grupe asa 

cum au fost prezentate:    

  F20/ 
rd 

 
31.12.2017   31.12.2018   dif +/-  % 

1  2                       3   4=3-2  5=3/2% 

VENITURI DIN EXPLOATARE           

 Cifra de afaceri (a+b+c+d)          Rd 01 18.119.043        24.764.858       6.645.815  136,68 

                  din care :          

a) Venituri din producţia vândută Rd 02 18.695.332        25.786.035       7.090.703  137,93 

b) Venituri din vânzarea marf.  Rd 03                20.693            20.693    

c)rabaturi reduceri comerciale  Rd 04 (576.289)        (1.041.870)       (465.581) 180,79 

d) Venituri din subvenţii          

 Venituri din variaţia stocurilor Rd 
07/08 (23.381)         1.022.257       1.045.638  

-
4372,17 
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Producţia de imobilizări  Rd 09 172.454             119.587          (52.867)   

Alte venituri din exploatare Rd 13 702.568             237.250        (465.318) 33,77 

1.Total venituri din exploatare 
( rd01+rd07/08+rd09+rd13) Rd 16 18.970.684        26.143.952       7.173.268  137,81 

                                      

 CHELTUIELI DIN ACTIV DE 
EXPL.          

Chelt. cu materii prime şi 
materialele Rd 17 10.950.293        15.093.639       4.143.346  137,84 

Cheltuieli cu amortizarea Rd 25 2.152.949          1.933.688        (219.261) 89,82 

Alte cheltuieli materiale  Rd 18 219.978             457.330          237.352  207,90 

Cheltuieli cu marfurile Rd 20                10.849      

rabaturi comerciale primite  Rd 21             (132.131)     

Cheltuieli cu salariile Rd 23 4.134.082          5.220.913       1.086.831  126,29 

Chelt cu asig. Sociale si protec. 
soc Rd 24 1.021.540             163.615        (857.925) 16,02 

Chelt cu impozite, taxe  si vars 
asim.  

Rd 33 
 195.117             282.782            87.665  144,93 

 Chelt privind prestaţiile externe  Rd 32 5.324.208          6.540.990       1.216.782  122,85 

    Celtuieli cu energia şi apa Rd 19 2.368.223          2.920.759          552.536  123,33 

    Ajustărea activelor  circ.     Rd 29 86.645             140.944            54.299  162,67 

alte chelt exploatare Rd 37 700.290             375.545        (324.745) 53,63 

cheltuieli cu protectia mediului  Rd 34 221.739             207.104          (14.635) 93,40 

ajustari privind provizioanele  Rd 38              278.468      

2.Total cheltuieli din 
exploatare Rd 42 27.375.064        33.494.495       6.119.431  122,35 

 

Rezultatul din exploatare  

Din activitatea de exploatare s-a inregistrat venituri in suma de 26.143.952 lei fata de 

18.970.684 lei din anul precedent , cheltuielile din exploatare efectuate in anul 2018 au fost 

in suma de 33.494.495 lei fata de 27.375.064 lei in anul precedent , rezultand o pierdere de 

7.350.543 lei  in anul 2018 fata de pierderea de 8.404.380 lei din anul precedent  mai mica 

cu 1.053.837 lei adica cu 12,54%. 

 

Referitor la veniturile financiare  

 

In anul 2018 s-a realizat venituri financiare in suma de 420.937 lei fata de 411.488 lei 

din anul precedent reprezentand diferenta de curs valutar favorabila mai mult cu 9.449 lei 

adica cu 2,30% . 
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Referitor la cheltuielile financiare  

 

In anul 2018 cheltuielile financiare au fost de 1.839.709 lei fata de 2.041.130 lei din 

anul precedent , mai putin cu 201.421 lei adica cu 9,87%. , astfel:  

- cheltuielile din diferente de curs valutar au fost de 507.830 lei in anul 2018 iar in anul 

2017 au fost de 1.041.575 lei , inregistrandu-se o cheltuiala mai mica cu 533.745 lei.  

- cheltuielile cu dobanzile  au fost in 2018 in suma de 1.331.879 lei  iar in anul 2017 au 

fost de 999.555  lei , inregistrandu-se o cheltuiala mai mare cu 332.324 lei.  

 Ponderea cea mai mare in totalul cheltuielilor financiare o reprezinta dobanzile platite 

la facilitatile de credit in procent de 72,39%  fata de 48,97% din anul precedent.  

Structura cheltuielilor financiare pe fiecare element de cheltuiala  

Simbol 
cont 

Denumire 2017 2018 
Diferenta + / 

- 
% 

665 
Cheltuieli cu diferente de 
curs valutar 1.041.575 507.830 -533.745 48,76% 

666 Cheltuieli cu dobanzile   999.555 1.331.879 332.324 133,25% 

 Din care :     

 
  La facilitatile de credit de 
la actionarul majoritar 

                   
542.450  

                  
772.649  230.199 142,44% 

  
La facilitate de credite de la 
raiffeisen bank  

                   
442.757  

                  
550.739  107.982 124,39% 

 La leasing           14.348            8.491  -5.857 59,18% 

rd 59 F20 total chelt financiare       2.041.130     1.839.709  -201.421 90,13% 

765 
Venituri din diferente de 
curs valutar 411.487 420.938 9.451 102,30% 

RD 52 F20 Total venituri financiare 411.487 420.938 9.451 102,30% 

rd 61 F 20 
rezultatul financiar , 
pierdere  

               
(1.629.643) 

             
(1.418.771) 

                  
210.872  87,06% 

Rezultatul financiar  

Din activitatea financiara  s-a inregistrat o pierdere de 1.418.771 lei fata de pierderea 

de 1.629.643  lei din anul precedent  mai mica cu 210.872 lei adica cu 12,94%. 

Situatia contului de profit si pierdere la 31.12.2018 comparativ cu anul precedent:  

Totalul  venituri realizate in anul 2018  au fost de 26.564.889 lei fata de veniturile 

totale realizate in anul precedent de 19.382.172 lei , din care:  
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- venituri din exploatare au fost in anul 2018 de 26.143.952 lei fata de veniturile din 

exploatare realizate in anul precedent de 18.970.684 lei ; 

- venituri financiare au fost in anul 2018 de 420.937 lei fata de veniturile  financiare 

realizate in anul precedent de 411.488 lei ; 

Totalul cheltuielilor realizate in anul 2018 au fost de 35.334.204 lei fata de 

cheltuielile totale realizate in anul 2017 de 29.416.194 lei din care :  

 - cheltuieli  din exploatare au fost in anul 2018 de 33.494.495 lei fata de cheltuielile  

din exploatare realizate in anul precedent de 27.375.064 lei ; 

- cheltuieli financiare au fost in anul 2018 de 1.839.709 lei fata de cheltuielile 

financiare realizate in anul precedent de 2.041.130 lei ; 

Rezultatul exercitului in anul 2018 a fost pierdere de 8.769.315 lei fata de pierderea 

inregistrata in anul 2017 de 10.034.022 lei , din care :  

- rezultatul din exploatare reprezentand pierdere  inregistrat in anul 2018 a fost de 

7.350.543 lei fata de pierderea din exploatare inregistrata in anul 2017 de 8.404.380 lei;  

- rezultatul financiar  reprezentand pierdere  inregistrat in anul 2018 a fost de 

1.418.772 lei fata de pierderea financiara inregistrata in anul 2017 de 1.629.642 lei.  

Facand un exercitiu de calcul prin care productia anului 2018 s-ar fi vandut la preturile 

si structura ( ambalaje)  anului 2017 rezulta ca, cresterea cheltuielilor cu materii prime si 

materiale in anul 2018 ar fi fost  mai mare cu 4,6% fata de anul 2017.  

5.240.357 lei                 :            168.714            =            31,06 lei/h  

Cheltuieli cu ambalajele            productia vanduta            lei chelt .ambalaj/h  

         2017                                    2017    

9142 h                          x             31,06 lei/h            =        283.951 lei  

Bere vanduta in plus 2018              lei chelt .ambalaj/h             valoare ambalaj la 

                                                                                                   dif vanduta in plus 

         5.240.357 lei                   +        283.951 lei               =         5.524.308  lei   

Cheltuieli cu ambalajele            valoare ambalaj la              cheltuielile ambalaje  2018 in 

     2017                            dif vanduta in plus            pretul si structura anului 2017   

 

9.163.673 lei               -            5.524.308 lei               =            3.639.365 lei  
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Cheltuieli ambalaje 2018          chelt ambalaje  2018 in         dif de chelt pe anul 2018 

                                           pretul si structura anului              daca se folosea structura 

                                                             2017                        si pretul ambalajului din 2017 

          15.093.639 lei            -          3.639.365 lei                 =          11.454.274 lei  

Cheltuieli cu materii prime         dif de chelt pe anul 2018         Cheltuieli cu materii prime     

si materiale  in 2018                  daca se folosea structura       si materiale pe 2018 daca  

                                               si pretul ambalajului din 2017        se folosea structura si   

                                                                                                 pretul ambalajului din 2017 

11.454.274 lei                   :          10.950.293 lei                   =               104,6%     

Cheltuieli cu materii prime          Cheltuieli cu materii prime      procent de crestere a  

si materiale pe 2018 daca         si materiale pe 2017              chelt. cu materii prime si 

se folosea structura si                                                              materiale din 2018  daca       

pretul ambalajului din 2017                                                      se folosea structura si           

                                                                                                pretul ambalajului din 2017   

                                                                                                         fata de anul 2017 

 

 

B. Referitor la aspectele cuprinse in adresa  nr. 4707/12.04.2019  la punctul 3 unde se 

solicita raspuns in scris la urmatoarele intrebari: 

 

a) “Cum se explica cresterea cheltuielilor de exploatare in anul 2018 fata de anul 

2017  cu 22,35% in conditiile cresterii volumului fizic de vanzari cu doar 5,4% si mai 

ales a cheltuielilor cu  materiile prime si  materialele consumabile , direct legate de 

volumul fizic de bere produs  cu 37,84% ?”  

In anul 2018 societatea  prezinta urmatoarea situatie privind contul de profit si pierdere 

aferent anului 2018 comparativ cu anul 2017 ( anexa 1)  

- venituri din exploatare  in suma de 26.143.952 lei fata de 18.970.684 lei din anul 

precedent inregistrand o crestere cu 37,81%( 7.173.268 lei )  

- cheltuielile din exploatare in suma de 33.494.495 lei fata de 27.375.064 lei 

inregistrand o crestere cu 22,35% ( 6.119.431 lei)     
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- rezultatul din exploatare fiind de 7.350.543 lei reprezinta pierdere. In anul precedent  

pierderea  a fost de 8.404.380 lei  inregistrand o scadere cu 12,54% ( 1.053.837 lei)  

- venituruile financiare fiind de 420.937 lei fata de 411.488 lei inregistraeza o crestere 

cu 2,30% ( 9.449 lei) ; 

- cheltuielile financiare fiind de 1.839.709 lei fata de 2.041.130 lei inregistreaza o 

scadere cu 9,87% ( 201.421 lei ); 

- rezultatul financiar fiind de 1.418.772 lei reprezinta pierdere.  In anul  precedent  

pierderea a fost de 1.629.642 lei  inregistrand o scadere cu 12,60% ( 201.870 lei ); 

- venituri totale in suma de 26.564.889 lei fata de 19.382.171 lei in crestere cu 37,06% 

( 7.182.717 lei ); 

- cheltuieli totale in suma de 35.334.204 lei fata de 29.416.194 lei in crestere cu 

20,12% ( 5.918.010 lei);  

- rezultatul brut /net fiind de 8.769.315 lei reprezinta pierdere . In anul precedent  

pierderea a fost de 10.034.022 lei in scadere fata de anul precedent cu 12,60% ( 1.264.707 

lei) .  

Volumul fizic al vanzarilor a crescut  de la 168.714 hl  cat a fost in anul 2017 la 

177.856 hl in anul 2018 adica  cu 9.142 hl ( 5,42%), iar veniturile din productia vanduta au 

crescut de la 18.344.683 lei la 24.826.858 lei  adica cu 6.482.175 lei respectiv cu 35,34%.  

           Din situatia vanzarilor si a productiei de bere prezentata de societate a rezultat ca 

productia fizica a crescut cu 9.142 hl fata de anul precedent in procent de 5,42%.   

           Cresterea in procent mai mare a veniturilor din productia vanduta s-a datorat cresterii 

productiei si cresterii pretului mediu de vanzare astfel : 

- pentru anul 2017 pretul mediu de vanzare per hl  este de  108,73 lei/hl ( 18.344.683 

lei venituri din productia vanduta (168.714 hl );  

- pentru anul 2018 pretul mediu de vanzare per hl  este de  139,59 lei/hl ( 24.826.858 

lei venituri din productia vanduta (177.856 hl ). 

In tabelul de mai prezentam situatia productiei realizate si volumul vanzarilor din anul 

2018 comparativ cu 2017: 
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  2017/ hl 2018/ hl 2018/2017/hl  % 

Volum vanzari 168.714 177.856 9.142 105,42 

PET 136.062 107272 -28.790 78,84 

Can 26.842 44447 17.605 165,59 

Bottle 5.674 9015 3.341 158,88 

Keg 136 17122 16.986 12589,71 

          

Volum productie 168.118 180.586 12.468 107,42 

PET 135.213 108450 -26.763 80,21 

Can 26.966 44687 17.721 165,72 

Bottle 5.807 9732 3.925 167,59 

Keg 132 17717 17.585 13421,97 

 

Cresterea pretului mediu de vanzare s-a datorat faptului ca societatea a vandut bere 

in ambalaje mai scumpe, in sticle, keg –uri, cutii care sunt mai scumpe decat berea ambalata 

in peturile care a inregistrat o scadere. De asemenea cresterea pretului materialelor de 

ambalat sunt reflectate in cresterea cheltuielilor cu materii prime si materiale la care se face 

referire in adresa sus mentionata.    

 

Referitor la cheltuielile din exploatare.  

 

Cheltuielile din exploatare realizate in anul 2018 sunt in suma de 33.494.495 lei fata 

de 27.375.064 lei in anul precedent, inregistrand o crestere cu 22,35%( 6.119.431 lei ), rd 42 

din formularul 20 , pag 2 din bilant.  

Din analiza cheltuielilor din exploatare a rezultat o crestere mai mare a cheltuielilor cu 

materi prime si materiale cu 4.143.346 lei adica cu 37,84% , asa cum rezulta din tabelul de 

mai jos :  

 

Simbol 
cont 

Denumire 2017 2018 
Diferenta + / 

- 
% 

601 
Cheltuieli cu materii 
prime  3.321.061 3.922.659 601.598 118,11% 

6021 Cheltuieli cu materiale 1.090.288 1.235.956 145.668 113,36% 
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auxiliare 

6022 Cheltuieli cu combustibil 430.861 148.328 -282.533 34,43% 

6023 
Cheltuieli cu materiale 
de ambalat 5.240.357 9.163.673 3.923.316 174,87% 

6024 
Cheltulieli cu piese de 
schimb 188.283 112.244 -76.039 59,61% 

6025 
Cheltuieli cu materiale 
de plantat     0 0% 

6028 
Cheltuieli cu alte 
materiale consumabile 679.443 510.779 -168.664 75,18% 

rd 17 
total rand 17 din 
formular 20 bilant  10.950.293 15.093.639 4.143.346 137,84% 

 

 Din totalul  cresterii cheltuielilor cu materii prime si materiale consumabile cea mai 

mare crestere o reprezinta cheltuielile de ambalat care au crescut cu 3.923.316 lei adica cu 

74,84% fata de anul 2017.  

Din aceiasi categorie de cheltuieli ( rd 17.F20  bilant) au crescut si cheltuielile cu 

materile prime cu 601.598 lei adica 18,11%, cheltuielile cu materiale auxiliare cu 145.668 lei 

adica 13,36% .  

Mentionam ca s-au inregistrat scaderi la cheltuielile cu combustibilul cu 282.533 lei , la 

cheltuielile cu piese de schimb cu 76.039 lei, la cheltuielile cu alte materiale consumabile cu 

168.664 lei.    

Trebuie sa precizez ca o parte din cresterea cheltuielilor ale anului 2018 fata de anul 

2017 s-a datorat si cresterii cantitatii de bere produsa cu 12.648 hl. 

Crestere s-a inregistrat si la cheltuielile cu energia si apa( rand 19 din F 20 din bilant)  

de la 2.368.223 lei  cat era in anul 2017 la 2.920.759 lei in anul 2018. Cresterea inregistrata 

este de 552.536 lei adica 23,33%. 

Reducerile comerciale primite in anul 2018 sunt de 132.131 lei ( rand 21, F20 din 

bilant) , se scad din cheltuieli cu mentiunea ca in anul 2017 societatea nu avea inregistrate 

reduceri comerciale.  

O alta categorie de cheltuieli care inflenteaza cheltuielile din exploatare o reprezinta si 

cheltuielile cu personalul( rd 22 din F 20 bilant)  care a inregistrat crestere de la 5.155.622 lei 

la 5.384.528 lei adica cu 228.906 lei ( 4,44%) asa cum se prezinta in tabelul de mai jos. In 

anul 2018 fondul de salarii a crescut de la 4.111.628 din anul precedent la 5.008.241 lei 
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adica cu 896.613 lei( 21,81%), urmare a majorarii salariului minim prin includerea in salariu a 

contributiilor la asigurari sociale si de sanatate care in anul 2017 au fost de 933.038 lei . In 

anul 2018 societatea a inregistrat contributii asiguratorii de munca in suma de 112.477 lei . 

De asemenea in anul 2018 s-a acordat tichete  in valoare de 212.672 lei .  

 

cont Denumire 2017 2018 Dif. + / - % 

641 Cheltuieli cu salariile personalului 4.111.628 5.008.241 896.613 121,81% 

642 
Cheltuieli cu tichetele acordate 
salariatilor   212.672 212.672 0% 

6451 CAS 655.597   -655.597 0,00% 

6452 Somaj 26.811   -26.811 0,00% 

6453 Sanatate 250.690   -250.690 0,00% 

6458 
Alte cheltuieli privind protectia 
sociala 88.442 51.138 -37.304 57,82% 

646 
cheltuieli contrib asiguratorii de 
munca   112.477 112.477   

621 Cheltuieli cu colaboratorii 22.454   -22.454 0,00% 

rd 22 
total rand 22 din formular 20 
bilant  5.155.622 5.384.528 228.906 104,44% 

Cheltuielile cu amortizarea imobilizarilor corporale ( rd 25 din F 20 bilant) au inregistrat 

o scadere de la 2.152.949 lei la 1.933.688 lei adica cu 219.261 lei ( 10,18%).  

In anul 2018 s-au creat provizioane pentru deprecierea clientilor in valoare de 140.944 

lei . 

Un alt capitol al cheltuielilor de exploatare il reprezinta si cheltuielile privind prestatiile 

externe ( rd 32 F20 din bilant) care au crescut de la 5.324.208 cat au fost in anul 2017 la 

6.540.990 lei in anul 2018, inregistrand o crestere de 1.216.782 lei ( 22,85%) , astfel:  

cont Denumire 2017 2018 Dif. + / - % 

611 
Cheltuieli cu 
intretinerea si reparatii 373.763 235.294 -138.469 62,95% 

612 Cheltuieli cu chirii 823.431 439.002 -384.429 53,31% 

613 
Cheltuieli cu primele de 
asigurare 175.582 74.554 -101.028 42,46% 

622 
Cheltuieli privind 
comisioane si onorarii 7.641 18.653 11.012 244,12% 

62301 
Cheltuieli reclama si 
publicitate 97.832 55.067 -42.765 56,29% 

62302 cheltuieli protocol 74.973 84.553 9.580 112,78% 

624 Cheltuieli cu transportul 709.989 1.626.831 916.842 229,13% 

625 Cheltuieli cu deplasarile 119.935 89.366 -30.569 74,51% 

626 Cheltuieli cu taxele 113.558 118.346 4.788 104,22% 
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postale 

627 
Cheltuieli cu serviciile 
bancare 28.824 29.214 390 101,35% 

628 
Alte cheltuieli executate 
de terti 2.798.680 3.770.110 971.430 134,71% 

rd 32 
total rd 32 sin 
formular 20 bilant 5.324.208 6.540.990 1.216.782 122,85% 

Ponderea cea mai mare in totalul cheltuielilor privind prestatiile externe o reprezinta 

alte cheltuieli executate de terti de 57,63% in anul 2018 fata de 52,56% in anul 2017 si 

cheltuielile cu transportul marfurilor care reprezinta 24,87% in anul 2018 fata de 13,33% in 

anul 2017.  

Alte  cheltuieli executate de terti au inregistrat crestere de la 2.798.680 lei in anul 2017 

la 3.770.110 lei in anul 2018 adica au crescut cu 971.430 lei ( 34,71%) , In aceasta categorie 

de cheltuieli  sunt cuprinse si  cheltuielile cu managementul.   

In anul 2018 cheltuielile cu managementul au crescut de la 368.084,25 euro respectiv 

1.714.161 lei la 492.792,50 euro  respectiv 2.300.882 lei inregistrand o crestere de 586.721 

lei ( 34,22%). Datoria totala catre actionarul majoritar la finele anului 2018 este de 4.015.043 

lei reprezentand cheltuieli cu managementul care nu a fost achitata actionarului majoritar nici 

pentru anul 2017 si pentru care nu s-a calculat dobanzi.   

De asemenea  cheltuielile cu transportul marfurilor  au crescut de la 709.989 lei in 

anul 2017 la 1.626.831 lei in anul 2018,  inregistrand o crestere de 129,13% fata de anul 

anterior adica cu 916.842 lei.  

Cresterea  acestor cheltuieli, a fost ca in  2017 o parte din livrari s-au efectuat cu 

camioanele din dotare, dar datorita uzurii fizice a acestora ele nu au mai putut fi folosite la 

transportul marfi asa ca in anul 2018 transportul a fost efectuat exclusiv cu mijloace de 

transport inchirate , asa cum rezulta si din fisa de cheltuieli cu transportul.  

Cheltuielile cu impozitele si taxe au crescut de la 195.117 lei din anul 2017 la 282.782 

lei in anul 2018( rd 33 din F20 bilant )  , inregistrand o crestere cu 87.665 lei (44,93%) . 

Crestera cea mai mare a inregistrat-o la contributia la fondul pentru persoanele cu handicap 

de 90.698 lei , iar alte impozite locale si taxe au inregistrat scaderi.  

In anul 2018 societatea a creat provizioane pentru riscuri si cheltuieli in valoare de 

2.682.247 lei ( reprezentand cheltuielile de management , returul de bere de la export , marfa 
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expirata ) din care a preluat la venituri suma de 2.403.779 lei rezultand o pierdere de 

278.468 lei ( rd 39 F20 bilant) . Pierederea din provizioane provine de la  

berea vanduta la export si returnata  de la United Breweries s.r.o (punctul B .c. din raport) , 

pentru care s-au constituit provizioane la finele anului 2018 ( aceasta era intrata in 

antrepozitul fiscal si nu era distrusa) in suma de 222.383,18 lei la care se adauga marfa 

expirata la Fabianus in suma de 56.083 lei.  

Fata de anul precedent societatea a inregistrat penalitati datorate furnizorilor de 

197.410 lei fata de 49.720 lei din anul precedent iar la bugetul statului penalitatile si 

majorarile au fost de 30.518 lei fata de 51.019 lei din anul precedent .  

Recapituland , prezentam mai jos veniturile si cheltuielile din exploatare pe grupe asa 

cum au fost prezentate:    

  F20/ 
rd 

 
31.12.2017   31.12.2018   dif +/-  % 

1  2                       3   4=3-2  5=3/2% 

VENITURI DIN EXPLOATARE           

 Cifra de afaceri (a+b+c+d)          Rd 01 18.119.043        24.764.858       6.645.815  136,68 

                  din care :          

a) Venituri din producţia vândută Rd 02 18.695.332        25.786.035       7.090.703  137,93 

b) Venituri din vânzarea marf.  Rd 03                20.693            20.693    

c)rabaturi reduceri comerciale  Rd 04 (576.289)        (1.041.870)       (465.581) 180,79 

d) Venituri din subvenţii          

 Venituri din variaţia stocurilor Rd 
07/08 (23.381)         1.022.257       1.045.638  

-
4372,17 

Producţia de imobilizări  Rd 09 172.454             119.587          (52.867)   

Alte venituri din exploatare Rd 13 702.568             237.250        (465.318) 33,77 

1.Total venituri din exploatare 
( rd01+rd07/08+rd09+rd13) Rd 16 18.970.684        26.143.952       7.173.268  137,81 

                                      

 CHELTUIELI DIN ACTIV DE 
EXPL.          

Chelt. cu materii prime şi 
materialele Rd 17 10.950.293        15.093.639       4.143.346  137,84 

Cheltuieli cu amortizarea Rd 25 2.152.949          1.933.688        (219.261) 89,82 

Alte cheltuieli materiale  Rd 18 219.978             457.330          237.352  207,90 

Cheltuieli cu marfurile Rd 20                10.849      

rabaturi comerciale primite  Rd 21             (132.131)     

Cheltuieli cu salariile Rd 23 4.134.082          5.220.913       1.086.831  126,29 

Chelt cu asig. Sociale si protec. 
soc Rd 24 1.021.540             163.615        (857.925) 16,02 

Chelt cu impozite, taxe  si vars Rd 33 195.117             282.782            87.665  144,93 
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asim.   

 Chelt privind prestaţiile externe  Rd 32 5.324.208          6.540.990       1.216.782  122,85 

    Celtuieli cu energia şi apa Rd 19 2.368.223          2.920.759          552.536  123,33 

    Ajustărea activelor  circ.     Rd 29 86.645             140.944            54.299  162,67 

alte chelt exploatare Rd 37 700.290             375.545        (324.745) 53,63 

cheltuieli cu protectia mediului  Rd 34 221.739             207.104          (14.635) 93,40 

ajustari privind provizioanele  Rd 38              278.468      

2.Total cheltuieli din 
exploatare Rd 42 27.375.064        33.494.495       6.119.431  122,35 

 

Rezultatul din exploatare  

Din activitatea de exploatare s-a inregistrat venituri in suma de 26.143.952 lei fata de 

18.970.684 lei din anul precedent , cheltuielile din exploatare efectuate in anul 2018 au fost 

in suma de 33.494.495 lei fata de 27.375.064 lei in anul precedent , rezultand o pierdere de 

7.350.543 lei  in anul 2018 fata de pierderea de 8.404.380 lei din anul precedent  mai mica 

cu 1.053.837 lei adica cu 12,54%. 

 

Facand un exercitiu de calcul prin care productia anului 2018 s-ar fi vandut la preturile 

si structura ( ambalaje)  anului 2017 rezulta ca, cresterea cheltuielilor cu materii prime si 

materiale in anul 2018 ar fi mai mare cu 4,6% fata de anul 2017.  

5.240.357 lei                 :            168.714            =            31,06 lei/h  

Cheltuieli cu ambalajele            productia vanduta            lei chelt .ambalaj/h  

         2017                                    2017    

9142 h                          x             31,06 lei/h            =        283.951 lei  

Bere vanduta in plus 2018              lei chelt .ambalaj/h             valoare ambalaj la 

                                                                                                   dif vanduta in plus 

         5.240.357 lei                   +        283.951 lei               =         5.524.308  lei   

Cheltuieli cu ambalajele            valoare ambalaj la              cheltuielile ambalaje  2018 in 

     2017                            dif vanduta in plus            pretul si structura anului 2017   

 

9.163.673 lei               -            5.524.308 lei               =            3.639.365 lei  

Cheltuieli ambalaje 2018          chelt ambalaje  2018 in         dif de chelt pe anul 2018 

                                           pretul si structura anului              daca se folosea structura 
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                                                             2017                        si pretul ambalajului din 2017 

          15.093.639 lei            -          3.639.365 lei                 =          11.454.274 lei  

Cheltuieli cu materii prime         dif de chelt pe anul 2018         Cheltuieli cu materii prime     

si materiale  in 2018                  daca se folosea structura       si materiale pe 2018 daca  

                                               si pretul ambalajului din 2017        se folosea structura si   

                                                                                                 pretul ambalajului din 2017 

11.454.274 lei                   :          10.950.293 lei                   =               104,6%     

Cheltuieli cu materii prime          Cheltuieli cu materii prime      procent de crestere a  

si materiale pe 2018 daca         si materiale pe 2017              chelt. cu materii prime si 

se folosea structura si                                                              materiale din 2018  daca       

pretul ambalajului din 2017                                                      se folosea structura si           

                                                                                                pretul ambalajului din 2017   

                                                                                                         fata de anul 2017 

 

b) Referitor la volumul fizic de bere vandut la export si care a fost contributia 

acestuia la venituri? 

In anul 2018 s-a vandut la export cantitatea de 23.635,88 hl  bere in suma de 4.411.489,17 

lei din care se  scade 1.044 hl bere returnata in valoare de 221.476,96 lei si 5,02 hl fara 

valoare reprezentand mostre. Cantitatea efectiva  care a contribuit la realizarea veniturilor 

este de 22.586,86 hl in valoare de 4.190.012 lei.   

  
c) Referitor la volumul fizic de bere returnat din cauze de neconformitate a 

calitatii in anul 2018 si care a fost efectul financiar al acestor returnari? Este acest 

volum inclus in totalul celor 177.857 hl de bere raportate ca vandute ? 

Cantitatea de bere returnata este de 1044 hl, in valoare de 221.476,96 lei care a fost 

scazuta din venituri . 

 

d) Referitor la  volumul fizic de beri speciale vandute in anul 2018 si veniturile  

din vanzarea acestuia?    
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Din situatiile prezentate de societate a rezultat ca volumul fizic de bere speciala 

vanduta in anul 2018 este de 3.510,649 hl in valoare de 1.121.386,63 lei ,  care a  

contribuit la veniturile din productia vanduta inregistrata de societate.    

 

Deoarece procedurile de mai sus nu constituie nici un audit , nici o revizuire efectuata 

in conformitate cu Standardele Internationale de Audit sau cu Standardele Internationale 

privind Misiunile de Revizuire , noi nu exprimam nici o asigurare asupra informatiilor 

financiare prezentate in raport  

 

Raportul nostru poate fi folosit numai in scopul  mentionat in primul paragraf al acestui 

raport  si pentru informarea dumneavoastra si nu trebuie utilizat in nici un alt scop sau 

distribuit catre alte parti . Acest raport se refera doar la aspectele solicitate prin adresa si nu 

se extind asupra nuci uneia dintre situatiile financiare ale companiei  

 

AUDITOR   

SC MICONT EXPERT SRL Autorizaţie CAFR 189/2002    

Galati , str. Melodiei, nr. 14, bl. C11, ap. 10 CIF RO13319231, J17/536/2000 

Administrator Auditor financiar Munteanu Ioana, aut. CAFR 594/2001  
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 MARTENS SA GALATI                                                                                                            ANEXA 1 
SITUATIA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE LA 31.12.2018 COMPARATIV CU 2017  
 

   31.12.2017   31.12.2018   dif +/-  % 

1 2                       3   4=3-2  5=3/2% 

VENITURI DIN EXPLOATARE          

 Cifra de afaceri (a+b+c+d)                 18.119.043        24.764.858       6.645.815  136,68 

                  din care :         

a) Venituri din producţia vândută        18.695.332        25.786.035       7.090.703  137,93 

b) Venituri din vânzarea marf.                 20.693            20.693    

c)rabaturi reduceri comerciale            (576.289)        (1.041.870)       (465.581) 180,79 

d) Venituri din subvenţii         

 Venituri din variaţia stocurilor             (23.381)         1.022.257       1.045.638  -4372,17 

Producţia de imobilizări              172.454             119.587          (52.867)   

Alte venituri din exploatare             702.568             237.250        (465.318) 33,77 

1.Total venituri din exploatare         18.970.684        26.143.952       7.173.268  137,81 

                                     

 CHELTUIELI DIN ACTIV DE EXPL.         

                            din care:          

Chelt. cu materii prime şi 
materialele        10.950.293        15.093.639       4.143.346  137,84 

Cheltuieli cu amortizarea          2.152.949          1.933.688        (219.261) 89,82 

Alte cheltuieli materiale              219.978             457.330          237.352  207,90 

Cheltuieli cu marfurile                10.849      

rabaturi comerciale primite              (132.131)     

Cheltuieli cu salariile          4.134.082          5.220.913       1.086.831  126,29 

Chelt cu asig. Sociale si protec. 
soc          1.021.540             163.615        (857.925) 16,02 

Chelt cu impozite, taxe  si vars 
asim.              195.117             282.782            87.665  144,93 

 Chelt privind prestaţiile externe           5.324.208          6.540.990       1.216.782  122,85 

    Celtuieli cu energia şi apa          2.368.223          2.920.759          552.536  123,33 

    Ajustărea activelor  circ.                   86.645             140.944            54.299  162,67 

alte chelt exploatare             700.290             375.545        (324.745) 53,63 

cheltuieli cu protectia mediului              221.739             207.104          (14.635) 93,40 

ajustari privind provizioanele               278.468      

  4.Total cheltuieli din exploatare        27.375.064        33.494.495       6.119.431  122,35 

   Profit/pierdere brut (A-B)        (8.404.380)        (7.350.543)      1.053.837  87,46 

VENITURI FINANCIARE          

Venituri din dobanzi                        1                     (1)                -    

Alte venituri financiare dif curs             411.487             420.937              9.450       102,30  

2.Total venituri financiare             411.488             420.937              9.449       102,30  
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  CHELTUIELI FINANCIARE          

     Cheltuieli  cu dobanzile             999.555          1.331.879          332.324       133,25  

     Alte cheltuieli financiare          1.041.575             507.830        (533.745)        48,76  

  5.Total cheltuieli financiare          2.041.130          1.839.709        (201.421)        90,13  

REZULTATUL FINANCIAR        (1.629.642)        (1.418.772)         210.870        87,06  

pierdere bruta       (10.034.022)        (8.769.315)      1.264.707         87,40  

impozit pe profit          

pierdere neta       (10.034.022)        (8.769.315)      1.264.707         87,40  
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RAPORTUL CONSTATARILE EFECTIVE   

privind tranzactiile intercompanii cu privire la imprumuturile acordate de actionarul 

majoritar Bokhold NV si Martens SA in perioada 01.01.2017 – 30.04.2019. 

  

CATRE:  Conducerea si actionarii societatii MARTENS SA GALATI  

 

Am efectuat procedurile convenite cu conducerea Martens SA si prezentate mai jos in scopul 

emiterii unui Raport suplimentar in legatura cu tranzactille importante cu actionarul majoritar, 

membri ai Consiliului de Administratie si Directorul General  si Martens SA in perioada 

01.01.2017 – 30.04.2019 . 

Angajamentul nostru a fost efectuat in conformitate cu Standardul International privind 

Serviciile Conexe 4400 aplicabil misiunilor cu privire la procedurile convenite. 

Contractul nostru cu Martens SA s-a incheiat  ca urmare a unei solicitari transmisa de 

Conducerea societatii  pentru intocmirea unui raport suplimentar privind tranzactiile 

intercompanii, respectiv imprumuturile acordate de actionarul majoritar Bokhold NV societatii 

Martens SA, in perioada 01.01.2017 – 30.04.2019. 

Procedurile noastre au fost efectuate pentru cerintele conducerii societatii.  

Am efectuat procedurile convenite cu conducerea societatii MARTENS SA Galati , cu privire la 

tranzactiile intercompanie in perioada 01.01.2017 – 30.04.2019 cu referire in special  la 

contractele de imprumut incheiate intre actionarul majoritar Bockhold NV, având sediul social 

la Belgia - 3950 Bocholt, Reppelerweg 1 si S.C. MARTENS, având sediul social  Galati , str.  

Grigore Venture nr 1 in perioada mentionata mai sus. 

 Am solicitat si obtinut de la societate , urmatoarele: 

1. copii ale contratelor de imprumut din anul 2017 , 2018 si 2019 

2. calculul dobanzilor aferente contractelor de imprumut  

3. contract  de management 

4. contractul de imprumut din anul 2015  

5. Situatia Datoriilor catre actionarul majoritar privind imprumuturile acordate  
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Raportul constatarilor  

 

A) Referitor la imprumutul existent la data de 01.01.2017 de la actionarul majoritar .  

 La  data de 01.01.2017 societatea avea un imprumut de 1.450.000 euro respectiv de 

6.584.595 lei ( curs 4,5411 lei/euro la 31.12.2016)   provenit din suma acordata in anul 2009  

de 1.500.000 euro  pentru care s-a incheiat acordul de imprumut  intre actionarul majoritar 

Bockhold NV  reprezentat de Domnul Alfons Martens si Martens SA reprezentata de domnul 

Vasile Joanta,   inregistrat la Martens in data de 28.09.2015 sub numarul 2132. Dobanda 

perceputa este de 7,65% conform articolului 3 aliniatul 2 incepand cu 01.01.2015.  

La inceputul anului 2017 dobanda calculata si neachitata era de 163.850 euro adica 

744.059,24 lei la cursul de 4,5411 lei/ euro de la 31.12.2016.  

In Codului fiscal valabil pentru anul 2015 nivelul dobanzi la  împrumuturilor obţinute de la alte 

entităţi sunt reglementate de art. 23 aliniatul 5 litera b), unde se specifica:   

“ART. 23 Cheltuieli cu dobânzile şi diferenţe de curs valutar  

(5) În cazul împrumuturilor obţinute de la alte entităţi, cu excepţia celor prevăzute la alin. (4), 

dobânzile deductibile sunt limitate la: 

a) nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, corespunzătoare ultimei 

luni din trimestru, pentru împrumuturile în lei; şi 

b) nivelul ratei dobânzii anuale de 9%, pentru împrumuturile în valută. Acest nivel al ratei 

dobânzii se aplică la determinarea profitului impozabil aferent anului fiscal 2004. Nivelul ratei 

dobânzii pentru împrumuturile în valută se actualizează prin hotărâre a Guvernului.” 

La  30.04.2019 suma datorata de MARTENS SA aferenta creditului de 1.450.000 euro 

primit de la  Bockhold NV, este:  

-   Pentru anul 2017 dobanda calculata si inregistrata la creditul de 1.450.000 euro  este 

de 110.925 euro ( 7,65%) echivalentul a 507.280,36  lei la cursul din data inregistrari pe 

cheltuiala a dobanzii  la care se adauga diferentele de curs valutar . Dobanda datorata la 

31.12.2017  este de 274.775 euro  ( 163.850 euro dobanda datorata la 01.01.2017 + 110.925 

euro dobanda pentru 2017) adica 1.280.369,07 lei la cursul de 4,6597 lei/euro de la finele 

anului 2017.  
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- Pentru anul 2018 dobanda calculata la acelasi credit de 1.450.000 euro este de 

110.925 euro( 7,65%)  echivalentul a 516.501,64 lei la cursul din data inregistrarii 

cheltuielilor cu dobanda  plus diferenta de curs valutar de 1.995,52 lei rezultand o 

dobanda datorata la 31.12.2018 de 385.700 euro ( 163.850 euro dobanda datorata 

la 01.01.2017 + 110.925 euro dobanda pentru 2017 +110.925 euro dobanda pentru 

2018  )  adica 1.798.866,23 lei la cursul de 4,6639 lei/ euro de la finele anului 2018.  

-  Pentru perioada 01.01 – 30.04.2019  dobanda calculata la acelasi credit de 

1.450.000 euro este de 36.975 euro echivalentul a 175.607,22 lei la cursul din data 

inregistrari  cheltuielilor cu dobanzile plus diferenta de curs valutar de 36.698,74 lei,   

rezultand la 30.04.2019 o dobanda datorata de 422.675 euro( 163.850 euro 

dobanda datorata la 01.01.2017 + 110.925 euro dobanda pentru 2017 +110.925 

euro dobanda pentru 2018 + 36.975 euro dobanda pentru perioada 01.01 – 

30.04.2019 ) adica 2.011.172,19 lei la cursul de 4,7582 lei/ euro de la 30.04.2019.   

Pentru perioada 01.01.2017 -30.04.2019 a rezultat ca s-au inregistrat dobanzi  de 

258.825 euro  respectiv  1.199.389,22 lei si diferente de curs valutar aferente dobanzilor 

calculate si inregistrate de 67.723,73 lei in total 1.267.112,95 lei.   

In concluzie  la data de 30.04.2019 societatea datoreaza actionarului majoritat suma de 

1.450.000 euro reprezentand credit acordat , echivalentul a 6.899.390 lei ( 4,7582 lei/euro) si 

dobanda aferenta calculata si inregistrata de 422.675 euro echivalentul a 2.011.172,19 lei  la 

cursul de la 30.04.2019 de 4,7582 lei/euro.  

Mentionam  ca rata dobanzii anuale pentru imprumutul de la actionarul majoritar 

aferenta anilor 2017, 2018 si 01.01 – 30.04.2019 a fost de 7,65% conform contract 2132 /2015  

.  

Totodata specific ca in Codul fiscal  incepand cu anul 2017 nivelul dobanzi pentru   

împrumuturilor in valuta obţinute de la alte entităţi este de 4% ( art. 29, punctul 7, litera b), 

pentru cheltuielile deductibile.   

 

 

B)  Alte imprumuturi acordate de actionarul majoritar in perioada 01.01.2017 – 

30.04.2019 
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In anul 2017 intre actionarul majoritar Bockhold NV, reprezentată de dl Alfons Martens 

si Jan Martens si SC MARTENS SA GALATI reprezentată de dl Johan De Smet Vandamme 

s-au incheiat contracte de facilitate de credite in suma totala de 850.000 euro cu o dobanda 

de 4% pe an calculata la 3 luni pentru asigurarea capitalului de lucru .   

Creditul in suma de 850.000 euro a fost dat in urmatoarele transe :  

- in 29.06.2017 se acorda un imprumut  de 150.000 euro  

- in 20 septembrie se acorda un imprumut  de 100.000 euro  

  - in  13 octombrie 2017 se acorda un imprumut  de 150.000 euro  

-  in  01 noiembrie 2017 se acorda un imprumut  de 150.000 euro  

- in  23 noiembrie 2017 se acorda un imprumut  de 100.000 euro  

- in 14 decembrie 2017 se acorda un imprumut  de de 125.000 euro    

- in 22 decembrie 2017 se acorda un imprumut  de 75.000 euro  

In data de 01.10.2017 se capitalizeaza dobanda calculata pentru trim.III 2017 de 

1.638,36 euro  

data  sold initial imprumut  2017 
dobanda  de 
capitalizare sold final  

29.06.2017 0,00 150.000,00  150.000,00 

20.09.2017 150.000,00 100.000,00  250.000,00 

 Sold 30.09.2017    250.000,00 

01.10.2017 250.000,00  1.638,36 251.638,36 

13.10.2017 251.638,36 150.000,00  401.638,36 

31.10.2017 401.638,36    401.638,36 

01.11.2017 401.638,36 150.000,00  551.638,36 

23.11.2017 551.638,36 100.000,00  651.638,36 

  sold 30.11.2017      

14.12.2017 651.638,36 125.000,00  776.638,36 

22.12.2017 776.638,36 75.000,00  851.638,36 

31.12.2017 851.638,36    851.638,36 

 Sold  0 850.000  1.638,36  851.638,36 
La 31.12.2017 societatea datora actionarului majoritat un imprumut de 851.638,36 euro 

( 850.000 euro imprumut + 1.638,36 euro dobanda capitalizata) adica 3.968.379,26 lei la 

cursul de 4,6597 lei/euro ( curs la 31.12.2017)  la care se adauga dobanda calculata pentru 
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trimestrul IV in suma de 5.610,86 euro adica 26.144,92 lei,  care se capitalizeaza  in luna  

ianuarie 2018. 

Mentionam ca dobanda in lei inregistrata pe costuri pentru anul 2017 este de 33.659,64 

lei ( 7.249,22 euro = 1.638,36 euro +5610,86 euro) la cursul din data inregistrarii dobanzii.   

In anul 2018 intre actionarul majoritar Bockhold NV, reprezentată de dl Alfons Martens 

si Jan Martens si SC MARTENS SA GALATI reprezentată de dl Johan De Smet Vandamme 

s-au incheiat  noi contracte de facilitati de credite in suma totala de 1.210.000 euro cu o 

dobanda de 4% pe an calculata la 3 luni pentru asigurarea capitalului de lucru.   

Creditul in suma de 1.210.000 euro a fost dat in urmatoarele transe :  

- in 08 .02. 2018 se acorda un imprumut  de 150.000 euro;  

- in 24.07.2018 se acorda un imprumut  de 100.000 euro ; 

- In 29.08.2018 se acorda un imprumut  de 150.000 euro ; 

- In 19.09.2018 se acorda un imprumut  de 50.000 euro ; 

- In  24.09.2018 se acorda un imprumut  de 100.000 euro ; 

- In 16.10.2018 se acorda un imprumut  de 100.000 euro ; 

- In 29.10.2018 se acorda un imprumut  de 160.000 euro ; 

- In 08.11.2018 se acorda un imprumut  de 50.000 euro ; 

- In 21.11.2018 se acorda un imprumut  de 200.000 euro ; 

- In 15.12.2018 se acorda un imprumut  de 150.000 euro ; 

Pentru calculul dobanzi aferente anului 2018 s-a cumulate datoria de 851.638,36 euro ( 

850.000 euro credit 2017 + 1.638,36 euro dobanda capitalizata ) cu creditul de 1.210.000 euro 

plus dobanda capitalizata in 2018 :  

-     In data de 01.01.2018 s-a capitalizat dobanda calculata pentru trim. IV 2017 de 

5.610,86 euro  

- In data de 01.04.2018 s-a capitalizat dobanda calculata pentru trim. I 2018 de 

9.309,24 euro  

- In data de 01.07.2018 s-a capitalizat dobanda calculata pentru trim. II 2018 de 

10.135,69 euro  

- In data de 01.10.2018 s-a capitalizat dobanda calculata pentru trim. III 2018 de 

11.786,57 euro 
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Capitalizarea dobanzii in 2018 se prezinta :  

data  sold initial 
imprumut  
2018 

dobanda  de 
capitalizare sold final  

  sold 31.12.2017     851.638,36 

01-ian 851.638,36  5.610,86 857.249,22 

  sold 31.02.2018      

08-feb 857.249,22 150.000,0  1.007.249,22 

  sold 28.02.2018      

31-mar 1.007.249,2  0,0 1.007.249,2 

  sold 31.03.2018      

01-apr 1.007.249,22  9.309,24 1.016.558,46 

30-apr 1.007.249,22  0,00 1.007.249,22 

  sold 30.04.2018      

31-mai 1.016.558,46  0,00 1.016.558,46 

  sold 31.05.2018      

30-iun 1.016.558,46  0,00 1.016.558,46 

  sold 30.06.2018      

01-iul 1.016.558,46  10.135,69 1.026.694,15 

24-iul 1.026.694,15 100.000,00  1.126.694,15 

  sold 31.07.2018     

01-aug 1.126.694,15 0,00  1.126.694,15 

29-aug 1.126.694,15 150.000,00  1.276.694,15 

  sold 31.08.2018     

01-sep 1.276.694,15 0,00  1.276.694,15 

19-sep 1.276.694,15 50.000,00  1.326.694,15 

24-sep 1.326.694,15 100.000,00  1.426.694,15 

  sold 30.09.2018      

01-oct 1.426.694,15  11.786,57 1.438.480,72 

16-oct 1.438.480,72 100.000,00  1.538.480,72 

29-oct 1.538.480,72 160.000,00  1.698.480,72 

31-oct 1.698.480,72 0,00  1.698.480,72 

  sold 31.10.2018     

08-nov 1.698.480,72 50.000,00  1.748.480,72 

21-nov 1.748.480,72 200.000,00  1.948.480,72 

30-nov 1.948.480,72  0,00 1.948.480,72 

  sold 30.11.2018      

13-dec 1.948.480,72 150.000,00  2.098.480,72 

31-dec 2.098.480,72    2.098.480,72 
   Total   1.210.000 36.842,36   
Sold  851.638,36 1.210.000 36.842,36 2.098.480,72 
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La 31.12.2018 societatea datora actionarului majoritat un imprumut de 2.098.480,72 

euro adica 9.787.104,23  lei la cursul de 4,6639 lei/euro  ( 850.000 euro imprumut acordat in 

anul 2017 + 1.210.000 euro imprumut acordat in 2018 + 1.638,36 euro dobanda capitalizata in 

2017 + 36.842,36 euro dobanda capitalizata in anul 2018) la care se adauga dobanda 

calculata pentru trimestrul IV 2018  in suma de 17.902,57 euro adica 83.495,80 lei la cursul de 

4,6639 lei /euro , care se capitalizeaza  in luna ianuarie 2019. 

Dobanda calculata in anul 2018 aferenta imprumuturilor acordate in cei doi ani de 

2.060.000 euro  plus dobanda capitalizata de 38.480,72 euro  este de 49.134,07 euro ( 

9.309,24 euro + 10.135,69 euro + 11.786,57 euro +17.902,57 euro) adica 228.798,94 lei la 

cursul valutar din data inregistrari pe costuri . Dobanda respectiva a fost capitalizata conform 

tabelului precedent, ramanand dobanda pentru trimestrul IV in suma de 17.902,57 euro sa fie 

capitalizata in luna ianuarie 2019.  

In perioada 01.01. – 30.04.2019 intre actionarul majoritar Bockhold NV, reprezentată de 

dl Alfons Martens si Jan Martens si SC MARTENS SA GALATI reprezentată de dl Johan De 

Smet Vandamme s-au incheiat  noi contracte de facilitati de credite in suma totala de 325.000 

euro cu o dobanda de 4% pe an calculata la 3 luni pentru asigurarea capitalului de lucru.   

Creditul in suma de 325.000 euro a fost dat in urmatoarele transe :  

- in data de 04 .02. 2019 s-a acordat un imprumut in suma de 75.000 euro;  

- in data de 22.02.2019 s-a acordat un imprumut in suma de 100.000 euro ; 

- In data de 25.02.2019 s-a acordat un imprumut in suma de 100.000 euro ; 

- In data de 03.04.2019 s-a acordat un imprumut in suma de 50.000 euro ; 

Pentru calculul dobanzi aferente lunilor ianuarie – aprilie  2019 s-a cumulate datoria de 

2.098.480,75 euro ( 850.000 euro credit 2017 + 1.210.000 euro credit 2018 + 1.638,36 euro 

dobanda capitalizata in 2017 + 36.841,36 euro dobanda capitalizata in anul 2018 ) cu creditul 

de 325.000 euro ( credit 2019) plus dobanda capitalizata in 2019 (ianuarie – aprilie) de 

40.073,15 euro :  

- In data de 01.01.2019 s-a capitalizat dobanda calculata pentru trim. IV 2018 de 

17.902,57 euro  

- In data de 01.04.2019 s-a capitalizat dobanda calculata pentru trim. I 2019 de 

22.170,58 euro .  
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Capitalizarea dobanzii in 2019 ( ianuarie – aprilie ) se prezinta in tabelul de mai jos, ramanand 

de capitalizat dobanda din luna aprilie 2019 in suma de 8.012 euro( in luna iulie 2019) :  

data  sold initial imprumut   
dobanda  de 
capitalizare sold final  

01-ian 2.098.480,72  17.902,57 2.116.383,29 

31-ian 2.116.383,29    2.116.383,29 

 sold 31.01.2019    

04-feb 2.116.383,29 75.000,00  2.191.383,29 

22-feb 2.191.383,29 100.000,00  2.291.383,29 

25-feb 2.291.383,29 100.000,00  2.391.383,29 

28-feb 2.391.383,29    2.391.383,29 

  sold 28.02.2019      
31-mar 2.391.383,29    2.391.383,29 

  sold 31.03.2019      

01-apr 2.391.383,29  22.170,58 2.413.553,87 

03-apr 2.413.553,87 50.000,00  2.463.553,87 

30-apr 2.463.553,87    2.463.553,87 

 Sold  2.098.480,72 325.000  40.073,15 2.463.553,87  
La 30.04.2019 societatea datora actionarului majoritat un imprumut de 2.463.553,87 

euro adica 11.722.082,02  lei la cursul de 4,7582 lei/euro de la 30.04.2019  ( 850.000 euro 

imprumut acordat in anul 2017 + 1.210.000 euro imprumut acordat in 2018 + 325.000 euro 

imprumut acordat in perioada 01.01 – 30.04.2019 + 1.638,36 euro dobanda capitalizata in 

2017 + 36.842,36 euro dobanda capitalizata in anul 2018 + 40.073,15 euro dobanda 

capitalizata in perioada 01.01 – 30.04.2019 ) la care se adauga dobanda calculata pentru luna 

aprilie  2019  in suma de 8.012,00 euro adica 38.122,69 lei la cursul de 4,7582 lei /euro, care 

se capitalizeaza  in luna iulie 2019. 

Dobanda calculata in anul 2019( ianuarie – aprilie)  aferenta imprumuturilor acordate in 

cei doi ani si patru luni de 2.385.000 euro  plus dobanda capitalizata de 78.553,87 euro  este 

de 30.182,58 euro ( 22.170,58 euro + 8.012 euro ) adica 143.045,32 lei la cursul valutar din 

data inregistrari pe costuri .  

Din cele prezentate reiese ca actionarul majoritar Bockhold NV a acordat societatii 

Martens SA imprumuturi pentru asigurarea fluxului de finantare in suma de 3.825.000 euro , 

astfel:  
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- 1.450.000 euro imprumut acordat inainte de anul 2017 ( 1.500.000 euro acordat -  

rambursat 50.000 euro) ; 

- 850.000 euro imprumut acordat in anul 2017 ; 

- 1.210.000 euro imprumut acordat in anul 2018;  

- 325.000 euro imprumut acordat in anul 2019 ( ianuarie – aprilie);  

Dobanda calculata pentru aceste imprumuturi pentru perioada 01.01.2017 – 30.04.2019 

este de 345.390,87 euro  , din care capitalizata la 30.04.2019 este de 78.553,87 euro ( nu este 

capitalizata dobanda de 258.825 euro aferenta imprumutului de 1.450.000 euro, dobanda 

calculata pentru perioada 01.01.2017 – 30.04.2019 si dobanda lunii aprilie 2019 in suma de 

8.012 euro. Suma de 8.012 euro se va capitaliza in luna iulie 2019.).  

In concluzie actionarul majoritar  Bockhold NV are de incasat de la Martens SA Galati 

pentru imprumuturi acordate in suma de 4.334.240,87 euro , formata din :  

- 3.825.000 euro reprezentand imprumut pentru diverse operatii descrise mai sus;  

- 345.390,87 euro dobanda calculata in perioada 01.01.2017 – 30.04.2019  

- 163.850 euro dobanda  la 01.01.2017 aferenta imprumutului de 1.450.000 euro . 

 

2. Situatia creditului acordate de actionarul majoritar Bockhold NV in  ianuarie 

2018 pentru finantarea de investitii ( achizitionare unor mijloace fixe)    

 

In anul 2018 intre actionarul majoritar Bockhold NV, reprezentată de dl Alfons Martens 

si Jan Martens si SC MARTENS SA GALATI reprezentată de dl Johan De Smet Vandamme 

s-a incheiat un contract de facilitate de credit in suma totala de 120.000 euro cu o dobanda de 

4% pe an calculata la 3 luni, cu capitalizarea dobanzii in scopul achizitionarii unor mijloace fixe 

(investitii).   

Creditul in suma de 120.000 euro a fost acordat in data de 16.01.2018 . 

Pentru calculul dobanzi aferente anului 2018 s-a cumulate creditul  de 120.000 euro cu  

dobanda capitalizata in 2018 :  

-     In data de 01.04.2018 s-a capitalizat dobanda calculata pentru trim. I 2018 de 

973,15 euro  



SC MICONT EXPERT S.R.L Galati ,  
Str. Melodiei, nr.14, bl. C11, ap.10  
CIF RO13319231 J17/536/2000,  
Autorizaţie CAFR 189/2002 ,  
Tel/Fax 0236479058 
 

 10

- In data de 01.07.2018 s-a capitalizat dobanda calculata pentru trim. II 2018 de 

1.206,31 euro  

- In data de 01.10.2018 s-a capitalizat dobanda calculata pentru trim. III 2018 de 

1.231,70 euro 

Total dobanda capitalizata in 2018 este de 3.411,16 euro ( 973,15 +1.206,31 + 1231,70)  

La 31.12.2018 societatea datora actionarului majoritat un imprumut pentru investitii de 

123.411,16 euro adica 575577,31 lei la cursul de 4,6639 lei/euro  ( 120.000 euro imprumut 

acordat in 2018 + 3.411,16 euro dobanda capitalizata in anul 2018) la care se adauga 

dobanda calculata pentru trimestrul IV 2018  in suma de 1.244,12 euro adica 5.802,45 lei la 

cursul de 4,6639 lei /euro , care se capitalizeaza  in luna ianuarie 2019. 

Dobanda calculata in anul 2018 pentru  imprumutul acordat de 120.000 euro si pentru  

dobanda capitalizata de 3.411,16 euro  este de 4.655,28 euro adica 21.690,09 lei la cursul 

valutar din data inregistrari pe costuri . Dobanda aferenta trimestrului IV in suma de 1.244,12 

euro se va capitaliza in luna ianuarie 2019 

Pentru calculul dobanzii aferente lunilor ianuarie – aprilie  2019 s-a cumulat datoria de 

123.411,16 euro ( 120.000 euro credit 2018 + 3.411,16 euro dobanda capitalizata in anul 2018 

) si dobanda capitalizata in 2019 ( ianuarie – aprilie)  :  

- In data de 01.01.2019 s-a capitalizat dobanda calculata pentru trim. IV 2018 de 

1.244,12 euro  

- In data de 01.04.2019 s-a capitalizat dobanda calculata pentru trim. I 2019 de 

1.243,00 euro .  

Dobanda capitalizata in 2019 ( ianuarie – aprilie ) este de 2.487,12 euro ( 1.244,12 + 1.243,00) 

La 30.04.2019 societatea datora actionarului majoritat un imprumut  pentru investitii de 

125.898,28 euro adica 599.049,20  lei la cursul de 4,7582 lei/euro de la 30.04.2019  ( 120.000 

euro imprumut acordat in anul 2018 + 3.411,16 euro dobanda capitalizata in 2018 + 2.487,12 

euro dobanda capitalizata in perioada 01.01 – 30.04.2019 ) la care se adauga dobanda 

calculata pentru luna aprilie  2019  in suma de 413,78 euro adica 1.968,85 lei la cursul de 

4,7582 lei /euro, care se capitalizeaza  in luna iulie 2019, adica 126.312,06 euro   Dobanda 

calculata in anul 2019( ianuarie – aprilie)  pentru imprumutul acordat  de 120.000 euro  si 
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pentru dobanda capitalizata de 5.898,28 euro  este de 1.656,78 euro adica 5.863,53 lei la 

cursul valutar din data inregistrari pe costuri .  

 

Mentionez ca la imprumuturile acordate de  actionarul majoritar Bockhold NV catre 

Martens SA nu s-au inregistrat garantii imobiliare si mobiliare  

 

C) Contractul de management  
 
In anul 2017 s-a incheiat un acord de servicii intre Bockhold NV, având sediul social la 

Belgia - 3950 Bocholt, Reppelerweg 1,  legal reprezentată de dl Alfons Martens si Jan Martens  

si S.C. MARTENS Galatie RU legal reprezentată de dl Vasile Joanta  prin care se ofera servicii 

de administrare generala , IT , juridice , financiare , tehnice si de management . Serviciile 

prestate in anul 2017 au fost in suma de 1.714.161 lei  echivalentul a 368.084,25 euro la 

cursul de 4,6597 lei/euro ( 31.12.2017) .  

Serviciile facturate in anul 2018  au fost de 492.792,50 euro adica 2.298.334,94 lei  la cursul 

de 4, 6639 lei/euro de la 31.12.2018  

La 31.12.2018 datoria catre actionarul majoritate privind serviciile de administrare 

generala , IT , juridice , financiare , tehnice si de management sunt de 860.876,75 euro 

(368.084,25 euro pentru 2017 + 492.792,50 euro pentru 2018) , adica 4.015.043 lei suma cu 

care societatea figureaza ca o datoreaza catre actionarului majoritar. 

Mentionam ca pentru aceasta suma datorata nu s-a calculat si inregistrat dobanzi si 

penalitati, asa cum rezulta din situatiile prezentate de societate si din fisa contului de cheltuieli 

cu dobanzile.        

 
Din cele prezentate rezulta ca Bockhord NV are de incasat la data de 30.04.2019  de la 

Martens SA Galati pentru imprumuturi acordate suma de 4.460.552,93 euro formata din: 

- 3.825.000 euro reprezentand imprumut pentru diverse operatii descrise mai sus; 

- 345.390,87 euro dobanda calculata in perioada 01.01.2017 – 30.04.2019  

- 163.850 euro dobanda la 01.01.2017 aferenta imprumutului de 1.450.000 euro  

- 120.000 euro imprumut pentru investitii  
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- 6.312,06 euro dobanda aferenta imprumutului pentru investitii, calculata pentru 

perioada 16.01.2018 – 30.04.2019.  

La suma respectiva se adauga suma de 944.210,07 euro reprezentand cheltuieli conform 

contractului de management pentru perioada 2017 – 30.04.2019 ( 367.084,25 euro pentru 

2017 + 492.792,50 euro pentru 2018 + 83.333,32 euro pentru 01.01 – 30.04.2019). 

 
 
Deoarece procedurile de mai sus nu constituie nici un audit , nici o revizuire efectuata in 

conformitate cu Standardele Internationale de Audit sau cu Standardele Internationale privind 

Misiunile de Revizuire , noi nu exprimam nici o asigurare asupra informatiilor financiare 

prezentate in raport  

 

Raportul nostru poate fi folosit numai in scopul  mentionat in primul paragraf al acestui 

raport  si pentru informarea dumneavoastra si nu trebuie utilizat in nici un alt scop sau distribuit 

catre alte parti . Acest raport se refera doar la aspectele solicitate prin adresa si nu se extind 

asupra nuci uneia dintre situatiile financiare ale companiei  

 

AUDITOR   

SC MICONT EXPERT SRL Autorizaţie CAFR 189/2002    

Galati , str. Melodiei, nr. 14, bl. C11, ap. 10 CIF RO13319231, J17/536/2000 

Administrator Auditor financiar Munteanu Ioana, aut. CAFR 594/2001  

                 

 

 

 

 



Întrebare  Răspuns   

Cum vă explicați creșterea cheltuielilor de exploatare în 

2018 vs. 2017 cu 22.35%, în timp ce volumul vânzărilor 

fizice a crescut cu doar 5,4% și în principal, cheltuielile 

cu materia primă și cu consumabilele direct legate de 

volumele produse fizic au crescut cu 37,84%?  

 

1. Martens România și-a schimbat în mod substanțial portofoliul în anul 2018 și și-a putut crește valoarea medie / 

HL de bere vândută: venituri operaționale de la produsele vândute mărite de la 18,7mil RON în 2017 la 25,8mil 

RON în 2018, care este +38,04%.  Această creștere se datorează în principal unei creșteri a prețului mediu de 

vânzare: volumul a crescut de la 168715 HL în 2017 la 177870HL în 2018 (+5,43%), în timp ce prețul mediu de 

vânzare a crescut de la  111 RON/HL în 2017 la 145 RON/HL în 2018 (+30,93% sau+34 RON/HL). 

2. Această creștere a prețului mediu de vânzare se datorează în mare măsură faptului că societatea a vândut mai 

multă bere în tipuri de ambalaj mai scumpe în medie, cum ar cutii, butoaie PET de 30l și sticle. % de vânzări în 

PET-uri, cel mai ieftin tip de ambalaj, a continuat într-adevăr să scadă, datorită creșterii prețului mediu de 

vânzare, dar și a costului mediu cu materiile prime.  

Într-adevăr, am observat că și costurile cu ”materiile prime și consumabilele” au crescut de la 10,95 mil RON la 

15,09 mil RON (+37,84).  De asemenea, putem împărți această creștere într-o componentă de volum (+5,43%, 

ca mai sus) și o creștere în costul/HL vândut (de la 65 RON/HL în 2017 la 85 RON/HL în 2018, ceea ce 

înseamnă +30,74% sau +20 RON/HL). 

3. Conform celor prezentate mai sus, putem estima ”marja materiei prime”, definita ca diferența dintre venitul din 

vânzarea de produse din bere (”produse vândute”), minus ”costul cu materia primă și cu consumabilele” și luând 

în calcul ulterior discounturile la consumatori și variația de stocuri. Observăm că, creșterea prețului de vânzare 

(+34 RON/HL, vezi punctul 1 de mai sus) depășește cu mult creșterea costului cu materia primă (+20 RON/HL, 

vezi punctul 2 de mai sus).  Așadar, compania a reușit să-și îmbunătățească valoarea adăugată per HL 

vândut. 

Pentru cifrele detaliate, atasat  Anexa 1 din acest document. 

Care a fost volumul total fizic de export de bere și care 

a fost contribuția sa la venituri? 

 

Volumul fizic este de 23 636 hl. 

Care a fost volumul total fizic de bere rechemat datorită 

neconformităților de calitate în anul 2018 și care a fost 

efectul financiar al acestor rechemări? Este inclus 

acest volum în totalul de 177,857 hl raportate ca fiind 

vândute? 

 

Totalul volumelor rechemate este de 1044 hl sau butoaie  PET de 30, valoarea fiind de 41077 eur. 

Volumul este inclus în volumele totale raportate. 

 

Traducere din limba engleză 



Întrebare  Răspuns   

Care a fost volumul total fizic al berilor speciale 

vândute în anul 2018 și care a fost venitul generat de 

acestea? 

 

Volumul total al gamei noastre de beri speciale este de 3510 hl . 

 

Tranzacții cu acționarul majoritar Bockhold & cu 

companiile sale afiliate. 

Vezi Anexa 2. 

 

 

Anexe 

1. Contul de Profit și Pierdere, până la venituri din exploatare, analiza marjei materiilor prime 

2. Tranzacții între Martens România și Bockhold sau alte părți legate de Bockhold, în exercițiul financiar 2018. 

  

Traducere din limba engleză 



Anexa 1: Comparația Contului de Profit și Pierdere 

Comparația P&L 2018 vs. P&L 2017                       

  2017  2018  Evolutie 2018 vs. 2017 
 

% evolutie 2018 vs. 
2017 

        
   

  

 HL bere vândută   168.715        177.870        9.155      5,43%  

        
   

  

  RON RON/HL  RON RON/HL  RON RON/HL  RON RON/HL 
 total venituri din exploatare   18.970.685      112       26.143.951      147       7.173.266      35     37,81%  

 Produse vândute   18.695.332      111       25.806.728      145       7.111.395      34     38,04% 30,93% 
 Discounturi  - 576.289    - 3     - 1.041.870    - 6     - 465.582    - 2     

  

 Variația stocurilor - 23.381    - 0       1.022.257      6       1.045.638      6     
  

 Producție ne-lichidă   172.454      1       119.587      1     - 52.867    - 0     
  

 Alte venituri din exploatare   702.568      4       237.250      1     - 465.318    - 3     
  

 total cheltuieli din exploatare - 27.375.067    - 162     - 33.494.495    - 188     - 6.119.429    - 26     22,35%  

 Materii prime & consumabile - 10.950.293    - 65     - 15.093.639    - 85     - 4.143.347    - 20     37,84% 30,74% 
 Alte materiale - 219.978    - 1     - 457.331    - 3     - 237.353    - 1     

  

 Alți terți - 2.368.223    - 14     - 2.920.759    - 16     - 552.535    - 2     
  

 Cheltuieli cu mărfurile   -      -     - 10.849    - 0     - 10.849    - 0     
  

 Rabaturi comerciale primite   -      -       132.131      1       132.131      1     
  

 Forța de muncă - 5.155.622    - 31     - 5.384.528    - 30     - 228.906      0     
  

 Depreciere & provizioane, ajustarea 
valorilor activelor curente 

- 2.239.594    - 13     - 2.074.632    - 12     
  164.961      2     

  

 Alte cheltuieli din exploatare - 6.441.357    - 38     - 7.406.422    - 42     - 965.065    - 3     
  

 Ajustare provizioane datorii & cheltueli   -      -     - 278.467    - 2     - 278.467    - 2     
  

 Venituri din exploatare - 8.404.382    - 50     - 7.350.544    - 41       1.053.838      8     
  

             

 Marja asupra materiilor prime            

 Produse vândute   18.695.332      111       25.806.728      145       7.111.395      34     
  

 Discounturi  - 576.289    - 3     - 1.041.870    - 6     - 465.582    - 2     
  

 Variația stocului - 23.381    - 0       1.022.257      6       1.045.638      6     
  

 Materii prime & consumabile - 10.950.293    - 65     - 15.093.639    - 85     - 4.143.347    - 20     
  

 subtotal   7.145.370      42       10.693.475      60       3.548.105      18     
  

 



Anexa 2: Prezentare generală a tranzacțiilor din anul 2018 cu Bockhold & părțile afiliate 

Articol  Descriere, raționament Sold   Baza de calcul Cost efectiv, 
în rezultatul 

2018 

Împrumut pe 
termen lung 
2014 

Împrumut pe termen lung semnat în 2014 1/1/2008: 1.450.000€ 
31/12/2018: 1.450.000€ 

7,65% 110.925,00€ 

Împrumut Capex 
2018 

Împrumut pe termen lung semnat în anul 2018 
pentru a finanța achiziția anumitor mijloace fixe 

de la SMART 

1/1/2018: -- 
31/12/2018: 120.000€  
(din 15/1/2018) 

4,00% 4.655,29€ 

Împrumuturi pe 
termen scurt1 

Împrumuturi pe termen scurt semnate în cursul 
anilor 2017 și 2018 pentru a finanța nevoile 

operaționale de numerar 

1/1/2018: 851.638,36€ 
31/12/2018: 2.116.410,98€ 
Total transferuri numerar în 2018: 
1.210.000€ 
 

4,00% 49.161,77€ 

Garanție 
corporativă 
pentru 
overdraft-ul de 
la Raiffeisen 

Garanție corporativă în beneficiul băncii 
Raiffeisen, pentru a garanta capitalul + dobânda 

unui împrumut tip overdraft 

1/1/2018: -- 
31/12/2018: 5.600.000 RON 

-- -- 

Taxe de 
management 

Serviciile oferite de Bockhold către Martens 
România: administrare generală, IT, juridice, 

financiare, tehnice și de management 
operațional. Cu referire la contractual de servicii 

semnat în anul  2018 

Taxe 2017: 368.084,25€ 
Taxe 2018: 492.792,50€ 
Notă: aceste taxe sunt facturate, dar 
facturile nu sunt plătite încă! Aceasta 
înseamnă că este efectiv un împrumut, fără 
dobândă.  

Ref. contractul de 
servicii 

492.792,50€ 

 

                                                           
1 Soldul include dobânzile acumulate. 


