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1. Analiza activitatii societatii
1.1.Scurt istoric, descrierea activitatii de baza, a eventualelor fuziuni, reorganizari semnificative,
achizitii si /sau instrainari de active
Infiintata prin decret in anul 1977 sub denumirea „Intreprinderea Metalurgica Beclean”, transformata in
societate pe actiuni in temeiul Legii nr. 15/1990 și HG 29/1991 si privatizata in anul 1999 prin licitarea si
adjudecarea pachetului de actiuni detinut de FPS in procent de 70,31% din capitalul social catre Dan Steel
Group Negresti Oas S.A., emitentul functioneaza in baza Legii societatilor nr. 31/1990 republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, a legislatiei contabile si fiscale in vigoare, precum si a legislatiei
aplicabile pietei de capital, cu precadere Legea nr. 24/2017 privind emitentii de titluri financiare si
operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018, Regulamentul UE 596/2014.
Potrivit actului constitutiv, obiectul de activitate al societatii il reprezinta producerea si comercializarea de
produse industrial, agricole, efectuarea de prestari servicii si a oricarei activitati legale in vederea obtinerii de profit,
in cadrul activitatii principale cod CAEN 2410, Productia de metale feroase sub forme primare si feroaliaje.
Societatea isi comercializeaza produsele atat pe piata interna cat si externa, desfasoara si activitati de
import-export in nume propriu si pe baza de comision.
In cursul exercitiului financiar 2019 nu s-au inregistrat fuziuni sau reorganizari semnificative a societatii.
Pana la 31.12.2019, valoarea activelor imobilizate a inregistrat o crestere de 26. 861.224 lei fata de
exercitiul anterior, suma ce cuprinde : cumparari de terenuri ,puneri in functiune, cit si cresterile aferente

investitiilor in curs sau avansurilor acordate pentru imobilizari.
Tabel nr. 1. Investitii – modernizari / achizitii la nivelul activelor corporale aferente exercitiului financiar 2019
Valoare

Investitie
(lei)

Achizitii terenuri
Masini de confectionat fibra metalica -1 set
Utilaje casate
Avansuri ptr imobilizari

28.129.000
292.000
-1.788.177
228.395

Total

26.861.224

1.2.Rezultatele principale ale evaluarii activitatii emitentului
1.2.1.

Elemente de evaluare generala

In anul 2019, activitatea societatii a reflectat tendintele de contractare ale pietei de profil. Cu exceptia a trei
categorii de produse, volumul de productie s-a diminuat in dreptul fiecarei linii de produs, dar si pe
ansamblu, in proportie de 22,7% (tabel nr. 2)
Tabelul nr. 2 Volumul productiei pe categorii principale de produs - tone, 2019 vs 2018
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Nr.crt

Denumirea produsului

1.

Sarma trasa

2.

U/M

2019

2018

Variatie

TO

3.683

5.142

-28,37%

Cuie

“

6.202

7.100

-12,65%

3.

Plasa sudata

“

3.543

10.652

-66,74%

4

panouri

„

7.455

6.293

+18,46%

5.

Sarma zincata

“

3.196

7.153

-55,32%

6.

Sarma ghimpata

“

485

682

-28,88%

7.

Sarma impletita

“

7.430

5.962 +24,62%

TOTAL
31.994
42.984 -25,56%
Scaderile cele mai mari s-au inregistrat la sarma zincata, plasa sudata si sarma trasa , cresteri fiind
raportate pentru panouri (+18,46%) si sarma impletita (+24,62%).
Prin urmare, principalii indicatori de rezultat si operationali prezinta niveluri inferioare celor raportate la
finalul exercitiului anterior, 2018. (tabelul nr.3)
La 31.12.2018, societatea a raportat o cifra de afaceri neta cu 15,30% mai mica decat la sfarsitul exercitiului
anterior, pe seama scaderii cu 15,07% a productiei vandute. Valoarea exporturilor s-a ridicat la 9,286 mii lei
reprezentand 7,91% din cifra de afaceri neta a perioadei de raportare.
In timp ce veniturile totale din exploatare au scazut cu 31.9 %, cheltuielile totale de exploatare s-au
diminuat intr-un ritm mult mai atenuat (-22,8%), determinand o pierdere din exploatare de 21,9 mil. lei.
Rezultatul financiar negativ de 8,41 mil. lei accentueaza pierderea exercitiului, rezultatul net fiind de ( 30,29) mil. lei, in timp ce, in perioada anterioara, societatea raporta o pierdere de 17,38 mil. lei .
Cheltuielile de exploatare reprezinta 92,99% din cheltuielile totale, in timp ce principalul element de cost,
cu pondere de 67% in totalul cheltuielilor de exploatareil reprezinta Cheltuielile cu materiile prime ;i materiale
consumabile, cu 6% inferioare exercitiului anterior. Este de remarcat faptul ca ponderea acestora in cifra de
afaceri a scazut, in 2019 fata de anul 2018, de la 80,5%, la 67,6%.
Cheltuielile cu personalul care reprezinta 12,41% din cheltuielile de exploatare si 12,55% din cifra de afaceri
aferenta perioadei de raportare, au scazut cu 970,6 mii. lei (6,59%) fata de anul de referinta. Cheltuielile cu
energia si apa au crescut cu 70 mii. lei (+1,3%) in perioada de raportare.
Tabelul nr. 3 Indicatorii principali privind performanta economico-financiara
2019
Indicator

2018

Cifra de afaceri neta, din care:
Productia vanduta
Venituri din vanzarea
marfurilor
Venituri aferente productiei in curs de

Variatie
2018/2017
(%)

Pondere in
categoria
principala de
venit /
cheltuiala
aferenta (%)

138.653.430

117.436.524

-15,30%

121,22%

137.361.246

116.655.700

-15,07%

-

1.292.184
2.945.719

780.824

-39,57%

(20.975.975)

-712.08%

(21.65)%
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executie
Venituri din productia de imobilizari
necorporale si corporale
Alte venituri din exploatare

603.776
43.688

Venituri din exploatare – total

142.246.613

Cheltuieli cu materiile prime si
materialele consumabile

111.576.304

Alte cheltuieli materiale

530.258

Alte cheltuieli externe (cu energia si
apa)

5.298.795

Cheltuieli privind marfurile

1.109.272

Cheltuieli cu personalul

15.709.261

Ajustari de valoare privind
imobilizarile corporale si necorporale

11.209.101

Ajustari de valoare privind activele
circulante

465.635

Alte cheltuieli de exploatare, din care:

6.980.287

Cheltuieli privind
prestatiile externe

5.906.648

Cheltuieli cu alte impozite,
taxe si varsaminte
asimilate
Alte cheltuieli

0
419.528

+860,3%

0,43%

96.880.077

-31,89%

100%

-28,85%

66,85%

+16,76%

0,52%

+1,33%

4,52%

675.311

-39,12%

0,57%

14.738.673

12,41%

11.746.224

-6,18%
4,79%

0

n,a,

6.221.160

-10,88%

79.390.812
619.161
5.369.412

4.461.941

9,89%

5,24%
-

-24,46%
1.088.677

-

992.085
81.534

670.542

+9,74%
+16,22%

-

Cheltuieli de exploatare - total

152.878.913

118.760.753

-22,32%

100%

Rezultatul din exploatare

(10.632.300)

(21.880.676)

n,a,

-

538.290

n,a,

-

8.951.487

n,a,

-

Venituri financiare
Cheltuieli financiare

840.331
7.592.672

Rezultatul financiar

(6.752.341)

(8.413.197)

n,a,

-

VENITURI TOTALE

143.086.944

97.418.367

n,a,

-

CHELTUIELI TOTALE

160.471.585

127.712.240

n,a,

-

REZULTATUL BRUT

(17.384.641)

(30.293.873)

n,a,

-

0

n,a,

-

30.293.873)

n,a,

-

Impozit pe profit
REZULTATUL NET

0
(17.384.641)
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Categoriile de cheltuieli care au inregistrat cresteri ale valorilor raportate fata de anul 2018 sunt Cheltuieli
cu ajustarea valorilor imobilizarilor si a activelor circulante (+4,79%), Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte
asimilate (+9,74) si, respectiv, Alte cheltuieli materiale(+16,76%) cu o pondere redusa in totalul cheltuielilor de
exploatare.
Societatea nu detine date concrete referitoare la pozitia concurentiala si la cota care ii revine din piata de
profil.
Lichiditatea curenta, exprimata ca raport intre active circulante si datorii pe termen scurt prezinta valori in
scadere fata de perioada de referinta (0,25 fata de 0,71). Datoriile curente au scazut cu 2,04 mil. lei (-1,8%)
mai ales pe seama creditelor bancare, in timp ce activele circulante au scazut cu 52,75 mil. lei (-65,3%), in

primul rind datorita scaderii stocuilor de produse finite, de materii prime si materiale, productie
neterminata , a avansulor acordate la sfirsitul anului , precum si a creantelor comerciale pe circuit
1.2.2. Evaluarea nivelului tehnic al emitentului
Principalele produse realizate de DAN Steel Group Beclean SA sunt sarma moale neagra, sarma tare
lucioasa, plase sudate, panouri de gard zincate si plastifiate, sarma zincata termic si electrolitic, impletitura
rabitz, cuie, impletitura din sarma zincata, sarma ghimpata, impletitura cu ochiuri hexagonale, gabioane,
sarma plastifiata, impletitura din sarma plastifiata, grinzi sudate, plasa sudata in rulou.
Aceste produse sunt comercializate atat pe piata externa cat si pe cea interna. Beneficiarii societatii sunt
firme cu activitate de productie (confectii metalice sau firme de constructii) si firme cu activitate de comert
cu materiale de constructii. Marea majoritate a acestora pe plan intern provin din Transilvania, Moldova,
Banat, in timp ce societatea are relatii contractuale cu client din intreg cuprinsul tarii.La export, ponderea
cea mai mare revine tot mai mult unor tari precum Algeria, Croatia, Moldova, Serbia, Ungaria, Grecia,
Slovacia, Germania, Spania, Portugalia, in functie de comenzile primite punctual.
Desfacerea produselor pe piata interna se face fie prin contracte directe de vanzare – cumparare, fie prin
comenzi. In cazul in care beneficiarii solicita, marfa poate fi transportata la locul indicat de beneficiar cu
masinile de mare tonaj contracost.
Societatea nu detine un sistem propriu de distributie, vanzarile efectuandu-se aproape in totalitate in
conditia de livrare franco fabrica.
Veniturile din productia vanduta reprezinta o pondere tot mai mare in cifra de afaceri, de la 96% in 2017
la, 99,1% in anul 2018, respectiv 99,34% in anul 2019. Ponderea vanzarilor pe principalele produse in
total cifra de afaceri se prezinta astfel (tabel nr. 4)
Tabelul nr. 4. Ponderea vanzarilor principalelor categorii de produse in cifra de afaceri 2017-2019
Pondere in totalul cifrei de afaceri (%)

Nr.crt Categorie de produs
2017

2018

2019

1.

Panouri gard + plasa sudata

32,63%

33.10%

34.38%

2.

Sarma zincata

29,00 %

15,76 %

9.99%

3.

Cuie

12,19 %

17,43 %

19.38%

4.

Sarma moale neagra

10.75 %

18,27 %

13.03%

5.

Impletituri

11,24 %

11.02 %

23.22%

1.2.3.

Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala
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Materiile prime de baza (sarma laminata) utilizate pentru desfasurarea activitatii societatii pot fi de
provenienta import: UCRAINA; ITALIA; POLONIA; BELARUS; REPUBLICA MOLDOVA
Pentru evitarea problemelor in aprovizionarea cu materii prime societatea utilizeaza sarma laminata si alte
produse de la cei mai importanti producatori mondiali si regionali: ARCELOR MITTAL, METINVEST,
BELORUSIA STEEL WORKS, MOLDAVIAN STEEL WORKS.
In anul 2019 cea mai insemnata parte a resurselor financiare de care a dispus societatea, a fost indreptata
spre asigurarea bazei materiale necesare desfasurarii productiei dupa cum urmeaza (tabel nr. 5 si 6)
Tabel nr. 5. Valoarea aprovizionarilor pe principalele categorii de materii prime si materialelor (lei)
DENUMIRE
Sarma laminata
Alte materiale din tara pentru productie
Materiale IRM
Importuri
Total marfa aprovizionata

2017
2018
2019
108.459.149
104.087.899
87.082.831
7.339.762
2.290.473
3.143.780
4.908.906
4.352.833
3.710.799
20.399.608
12.309.196
10.709 .811
141.107.425
123.040.401
104.647.221

Tabel nr. 6. Asigurarea resurselor energetice, pe principalele categorii
Consum energie electrica
Valoare consum energie electrica
Consum gaz metan
Valoare consum gaz metan
Consum apa industriala
Valoare consum apa industriala
Consum apa potabila
Valoare consum apa potabila

U.M
Mwh
Mii lei
Mii mc
Mii lei
Mii mc
Mii lei
Mii mc
Mii lei

2017
11.260,8
3.497,96
2.040,44
2.423,04

2018
2019
9.140,1
6570,9
3.051,86
3.164,62
1.507,61
1141,3
1.958,65
1.929,43

82,37
348,36

69,47
288,28

66.36
275,36

Pretul de achizitie a materiilor prime si materialelor a evoluat lunar este in functie de cotatiile
internationale practicate de producatori si se prezinta conform tabelului nr. 7
Tabel nr. 7 Preturile medii de achizitie
Energie electrica
Gaz metan
Apa industrial a
Apa potabila

U.M.
Lei/kwh
Lei/kwh
Lei/mc
Lei/mc

2017
0.27079
0.11313
3.71

2018
0.29206
0.11094

2019
0.4064
0.1465

3.71

3.71

Societatea a adoptat si a mentinut o politica de gestiune a stocurilor de materii prime si materiale care
presupune coordonarea directa a acestora cu comenzile ferme, achizitiile facandu-se lunar prin contracte
cadru incheiate anterior cu livrare lunara in functie de cerintele de aprovizionare. Astfel, la finalul
exercitiului financiar, valoarea stocurilor a evoluat conform tabelului nr. 8.
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Tabelul nr. 8. Valorea stocurilor la 31 decembrie
STOCURI
2017
Materii prime materiale
Produse in curs de executie
Produse finite si marfuri
Avansuri pentru cumparare
stocuri
TOTAL

2018

2019

14.228.335
8.637.162
22.017.852
896.331

11.472.960
4.609.264
27.501.510
684.113

45.779.680

44.267.847

7.183.969
932.485
9.153.593
570.630
17.840.677

Contractele de aprovizionare sunt fie contracte cadru cu anexe lunare, in care este specificata cantitatea si
calitatea pe fiecare dimensiune de sarma in functie de necesitati, fie se incheie distinct contract pentru
fiecare livrare.
Materialele tehnologice dintre care cele mai importante, precum zincul se importa din Polonia, in timp ce
acidul se importa din Ungaria si Bulgaria.
Celelalte materiale si piese de schimb necesare intretinerii bunei functionari a activitatii de productie sunt
asigurate o parte de atelierul propriu, iar altele sunt achizitionate de la firme specializate atat din tara cat si
din import.
1.2.4.

Evaluarea activitatii de vanzare

Evolutia vanzarilor pe piete de desfacere
Evolutia vanzarilor pe piata interna s-a concretizat printr-o scadere fata de anul 2018, datorita lipsei cererii
in piata. Pe termen mediu si lung, conducerea societatii planifica cresterea sustinuta a acestora, avand in
vedere urmatoarele obiective:
- vanzarea produselor pe baza de contracte ferme;
- cresterea gradului de satisfactie a clientilor;
- promovarea mai agresiva a produselor mai noi: gabioane, grinzi sudate, panouri plastifiate, sarma
plastifiata si impletitura plastifiata, plasa sudata in rulou.
- identificarea de noi clienti in judetele in care prezenta pe piata a firmei este mai redusa.
Valoarea vanzarilor la export a scazut, de asemenea, fata de anul 2018, iar ca perspectivasocietatea are in
vedere cresterea lor prin identificarea de noi clienti in tarile in care produsele societatii inca nu sunt
prezente si printr-o diversificare a ofertelor.
Principalii competitor
Principalii concurenti ai societatii pe principalele produse sunt:
- sarma trasa la rece – IS Campia Turzii; DUCTIL BUZAU;DUCTIL STEEL Buzau: METALICPLAS SRL
Dej,SARME SI CABLURI HARSOVA
- sarma zincata – IS Campia Turzii; DUCTIL STEEL Buzau; METALICPLAS DEJ,SARME SI CABLURI
HARSOVA
- sarma ghimpata – DUCTIL STEEL Buzau; METALICPLAS SRL Dej
- cuie - DUCTIL STEEL Buzau;LAMINORUL BRAILA, METALICPLAS SRL Dej; SARME SI CABLURI
HARSOVA
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- plase sudate si panouri de gard- DUCTIL STEEL Buzau; METALICPLAS SRL Dej; OTELINOX
TIRGOVISTE
- impletituri - DUCTIL STEEL Buzau; METALICPLAS SRL Dej; SARME SI CABLURI HARSOVA
Dependenta de anumiti client
Intrucat niciun client nu reprezinta mai mult de 10% din valoarea totala a cifrei de afaceri, se poate
concluziona ca societatea nu prezinta dependente semnificative fata de un singur client sau de un grup de
client a carui pierdere ar avea impact negativ major asupra veniturilor societatii.
1.2.5.

Evaluarea aspectelor legate de personalul emitentului

Numarul mediud de angajati in anul 2019 se ridica 349 persoane, cu 56 persoane,mai putin fata de
exercitiul anterior. Cheltuielile cu personalul au scazut cu 6,59%, de la 15,7 mil. lei la 14,7 mil. lei, intr-un
ritm semnificativ mai redus decat scaderea vanzarilor, cu impact asupra profitabilitatii activitatii si a
productivitatii muncii.
Majoritatea personalului societatii are pregatire de specialitate, precum scoala profesionala, liceu, scoala de
maistrii, scoala tehnica, facultate de subingineri, ingineri, economist si alte cursuri de pregatire
profesionala necesare in functie de cerintele postului pe care il ocupa fiecare angajat al societatii.
Gradul de sindicalizare a fortei de munca este de 80 %la sfarsitul anului 2019
In cursul anului 2019 nu au existat greve sau conflicte de munca, toate revendicarile solicitate de angajati
au fost rezolvate prin negocieri directe cu reprezentantii sindicatului constituit la nivel de societate.

1.2.6.

Evaluarea aspectelor legate de impactul activităţii de bază a emitentului asupra mediului
înconjurător si sigurantei la locul de munca

Conducerea societatii acorda o atentie deosebita aspectelor legate de impactul activitatii asupra mediului si
de siguranta si sanatatea la locul de munca, acestea reprezentand surse principale de risc operational. In
acest sens, s-a elaborat si implementat un sistem certificate integrat de management in care, o componenta
principala este sistemul de managementde mediu insotit de politica de prevenire a accidentelor generate de
substantele periculoase.
Sistemul de management de mediu a fost recertificat, cu ocazia auditului din luna noiembrie 2018, de catre
AJA REGISTRARS ROMANIA si s-a concluzionat ca sistemul de management de mediu guverneaza
activitatea organizatiei, este eficient implementat, conform cu STANDARDUL ISO 14001:2015.
Cu aceasta ocazie s-a confirmat recertificarea sistemului prin Certificatul nr. AJAEU/17/18475 / 07.12.2017,
cu valabilitate pana la 06.12.2020.
In concluzie, prin auditul de supraveghere a sistemului integrat (calitate, mediu, sanatate si securitate
ocupationala), sistemul de management de mediu a fost evaluat in totalitate si s-a constatat ca fiind:
-adecvat activitatii firmei;
-aplicat in mod eficace si efectiv, in conformitate cu procedurile de mediu.
Societatea detine Autorizatia de gospodarire a apelor nr. 402/27.10.2017
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In anul 2009, in baza deciziilor Agentiei de Protectia Mediului si a Administratiei Bazinale de Apa SomesTisa, iazul decantor declarat depozit neconform de deseuri industriale nepericuloase a fost inchis, urmand
o perioada de monitorizare post-inchidere. In cursul anului 2018, s-a intocmit Raportul de monitorizare
postinchidere pentru anul 2018 si s-a transmis la Agentia de Protectie a Mediului BN si la SGA BN Nr.
intrare 936/06.03.2019, impreuna cu rapoartele de incercare aferente determinarilor efectuate pe probele
prelevate la apa subterana din foraje, apa de suprafata din proximitatea iazului si levigate, in conformitate
cu programul de monitorizare, ca obligatii de mediu ce decurg din reglementarile legale pentru depozitele
inchise dupa data de 16.07.2009.
Pentru evitarea impactului negativ asupra mediului s-au continuat in anul 2018 lucrarile pentru protectia
mediului, dupa cum urmeaza:
S-au alocat resurse pentru monitorizarea activitatii in conformitate cu AIM, precum si pentru
monitorizarea postinchidere la iazul decantor , inclusiv lucrarile prevazute in autorizatia nr. nr. 46, cap. 2.5
– Sisteme de urmarire tasari/deplasari, care s-au efectuat cu firma autorizata si s-au finalizat cu un raport
scris.
In cursul anului 2018 nu s-au inregistrat reclamatii si sesizari.
1.2.7.

Evaluarea activitatii de cercetare-dezvoltare

Societatea nu a raportat si nici nu planifica cheltuieli speciale pentru activitatea de cercetare-dezvoltare.
1.2.8.

Evaluarea activitatii emitentului privind managementul riscurilor

Riscul de pret
Societatea este expusa riscului de pret datorita faptului ca pretul produselor este stabilit de tendintele
pietei si nu de costuri.
Politica de preturi practicata de societate urmareste modificarea acestora in functie de evolutia preturilor la
materia prima.
Masuri: - intrucat ponderea materiei prime (sarma laminata) este de 2/3 din pretul de vanzare si in general
da linia preturilor in metalurgie s-au luat masuri de corelare permanenta a acestora.
Riscul de credit
Societatea este expusa si la riscul de credit datorita creditelor angajate, necesare sustinerii activitatii de
productie, dar datele de scadenta a ratelor sunt atent monitorizate si achitarea se efectueaza la scadenta.
Riscul de lichiditate
Principalele elemente si factori care ar putea afecta lichiditatea societatii consideram a fi
- deprecierea leului
- cresterea preturilor la materia prima;
Prudenta in gestionarea riscului de lichiditate determina conducerea societatii de a mentine un numerar
suficient, pentru finantarea activelor de exploatare.
Descrierea politicilor şi a obiectivelor societăţii comerciale privind managementul riscului.
Politicile si obiectivele firmei privind managementul acestei categorii de risc sunt:
- mentinerea unui risc scazut de colectare a creantelor
- asigurarea unui echilibru intre perioada de recuperare a creantelor si perioada de plata a datoriilor;
9

- urmarirea si colectarea creantelor printr-o colaborare cat mai buna a directiilor din cadrul firmei
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1.2.9.

Elemente de perspectiva privind activitatea emitentului

Evenimentele, schimbarile economice care ar putea afecta semnificativ veniturile din activitatea de baza
sunt scaderea puterii de cumparare si dificultati financiare in dreptul clientilor; cresterea preturilor la
energie si utilitati, la materiile prime si materiale.

2. Activele corporale ale emitentului
Imobilizarile corporale ale societatii au inregistrat, la 31.12.2019, o valoare contabila cu 16,87 mil. lei mai
mare decat in perioada anterioara, care corespunde unei cresteri procentuale de 9,05%.
Pe parcursul anului 2018, la valoarea de cost initiala a imobilizarilor, de 282,6 mil. lei din care 67,6%
reprezinta instalatii tehnice si masini, s-au inregistrat cresteri de valoare de 28,7 mil. lei dar si reduceri de
1,9 mil. lei, soldul final fiind de 309,4 mil. lei.
2.1. Precizarea amplasării şi a caracteristicilor principalelor capacităţi de producţie ale emitentului
Societatea DAN Steel Group Beclean are sediul central in orasul Beclean, pe strada Valea – Viilor nr. 3, este
organizata in spatii de productie separate pentru trefilare, zincarea sarmelor, confectionarea cuielor,
plastifierea panourilor de gard si a confectionarii gabioanelor, precum si cladiri destinate depozitarii
produselor, activitatilor auxiliare si administrative.
Masinile, utilajele si instalatiile folosite pentru productie sunt cele specifice activitatilor metalurgice si
prelucrarilor mecanice atat la cald cat si la rece acestea au fost achizitionate din tara in proportie mai mica,
iar cele mai multe din import, ulilaje de productivitate mare, moderne, fiind comandate automat.
Printre principalele masini si utilaje se pot exemplifica: masinile de trefilat de tip UDZSA 2500; UDZSA
1250 ; UDZSA 630 ; UDZVG; KISTNER; KOCH; HERBON; MARIO FRIGERIO; WAFIOS; PRATTO. Linii
de plase sudate, linii pentru confectionat panouri bordurate pentru gard, linii de zincare a sarmei atat
termic cat si electrolitic, masini automate de impletit plase, masini automate pentru confectionat cuie, linii
automate de ambalat cuiele in cutii de anumite dimensiuni, o linie moderna pentru plastifierea panourilor
de gard, masini automate de impletit plase cu ochiuri hexagonale pentru confectionat gabioane, linie
automata pentru sudat plasa in rulou. Capacitatile de productie se afla pe o linie ascendenta, acestea
crescand de la un an la altul, ca urmare a noilor capacitate de productie puse in functiune sau datorita
modernizarilor si automatizarilor celor existente.
2.2. Descrierea şi analizarea gradului de uzură al proprietăţilor emitentului
In timp ce imobilizarile corporale in curs de executie s-au apreciat cu 0,3 mil. lei, iar societatea a facut
achizitii si, respectiv a pus in functiune / finalizat operatiuni de modernizare in dreptul mijloacelor de
productie in valoare de 28,42 mil. lei, au avut loc si reduceri de valoare ca urmare a casarilor si amortizarii
mijloacelor fixe , toate conducind la cresterea valorii contabile a activelor corporale ale societatii cu 9,05
%. Valoarea amortizarilor, la 31.12.2019, insumeaza 123 mil. lei, iar gradul de uzura este de 39,75% (tabelul
nr. 9).
Tabelul nr. 9. Situatia detaliata privind gradul de uzura a activelor emitentului, pe grupe de mijloace fixe
Nr.crt

Denumire grupa mijloace fixe

Grad
de Nr. mijloace din care complet
uzura mediu fixe
amortizate
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(%)
1.
2.
3.
4.
5.

CONSTRUCTII
ECHIPAMENT TEHNOLOGIC
APARATE
SI
INSTALATII
DE
MASURA
MIJLOACE DE TRANSPORT
MOBILIER,APARATURA BIROTICA

36.55
52.67
79.59

83
619
164

4
369
134

81.27
67.29

129
48

87
25

Activele corporale ale societatii sunt proprietatea societatii fara sa existe probleme legate de proprietate.

3. Piata valorilor mobiliare emise de emitent
Actiunile emitentului au fost admise la tranzactionare pe piata RASDAQ in noiembrie 1996 si transferate
pe piata AeRO-ATS amdinistrata de Bursa de Valori Bucuresti S.A. in aprilie 2015. La data intocmirii
raportului ,

pretul unei actiuni este de 1,82 lei , numar total de 1.402.987 actiuni si capital social de

3.507.467,5 lei.
Raportul dintre pret si rezultatul net (PER) al exercitiului financiar incheiat la 31.12.2017 era de 39,25,
raportul dintre pret si valoarea contabila (P/BV) de 0,45 iar castigul pe actiune, de 0,82. Pretul actiunii a
variat, in cursul anului 2019, intre 2,14 lei si 1,27 lei.
Politica societatii comerciale cu privire la dividende in ultimii 3 ani a presupus:
- pentru anul 2017 – nu au fost constituite dividende , deoarece AGA a hotarat ca profitul obtinut in
suma de 1.143.966 lei sa fie repartizat ca surse proprii de finantare - in anul 2018 – societatea a obtinut pierdere
- in anul 2019 – societatea a obtinut pierdere
In perioada de raportare, societatea nu a initiat activitati de achizitionare a propriilor actiuni. Societatea nu
detine filiale, nu a emis obligatiuni sau alte titluri de creanta.
4. Conducerea societatii comerciale
Societatea este organizata juridic ca societate pe actiuni administrate in sistem unitar, fiind condusa de un
Consiliu de administratie format din 3 membri alesi de catre Adunarea Generala a Actionarilor pentru un
mandate de 4 ani, care deleaga atributiile de conducere directorilor executivi.
4.1. Consiliul de administratie
Societatea este condusa de un consiliu de administratie format din 3 membri, cu urmatoarea componenta:
Presedinte CA - ec. DAN VASILE; varsta 67 vechimea in functia de administrator 20 ani
Vicepresedinte - ec. REVAI TAMAS; varsta 60 ani; vechimea in functia de administrator 12 ani
- Vicepresedinte CA - ec. Denes Melania: varsta 43 ani
CV-urile actualilor administratori sunt disponibile pe siteul societatii, pagina de relatie cu investitorii.
Administratorii societatii au fost propusi, alesi prin vot secret de catre Adunarea Generala conform art. 137
indice 1 si urmatoarele din Legea 31/1990 modificata si republicata, fara a exista vreun acord sau intelegere
prealabila.
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Veniturile membrilor Consiliului de administratie in anul 2019 au reprezentat indemnizatie lunara stabilita
de AGA in valoare totala de 86.832 lei, calculate ca procent fix din salariul directorului general.
In anul 2019, Consiliul de administratie s-a intrunit in 7 sedinte si nu a fost evaluat sub conducerea
Presedintelui.
4.2. Conducerea executiva
Lista membrilor conducerii executive a societatii comerciale la finele anului 2019 se prezinta astfel:
-

Director general
-ec. DAN VASILE - perioada nedeterminata
Director general adjunct - ec. DENES MELANIA – perioada nederminata
Director economic
- ec. TUSA ANGELICA- perioada nedeterminata
Director tehnic si de investitii - ing. BOT LAZAR -perioada nedeterminata. Detineri: 40 actiuni.
Director de productie
- ing. BONDOR DORIN - perioada nedeterminata
Director de calitate
- ing. MARC MARIA - perioada nedeterminata

Nu s-au identificat acorduri, intelegeri sau legaturi de familie intre persoanele din conducerea executiva si
terte persoane datorita carora acestia au fost numiti membri ai conducerii executive.
Veniturile totale ale directorilor generali se compun din salariile negociate cu CA si, eventual,
inemnizatia lunara de membru CA.

din

Toate persoanele prezentate la 4.1 si 4.2 nu au fost implicate in ultimii 5 ani in litigii sau proceduri
administrative referitor la activitatea acestora in cadrul societatii sau cu privire la capacitatea persoanelor
respective de a-si indeplinii atributiunile in cadrul societatii.
4.3. Persoanele afiliate emitentului
Urmatoarele societati sunt affiliate eitentului: Dan Steel Group Negresti-Oas S.A. si Helios S.A. Astileu.
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4.4. Alte aspecte privind alinierea la cerintele de guvernanta corporative
În ceea ce privește guvernanța corporativă, la nivelul societății au fost implementate principiile relevante
de Guvernanță Corporativă cuprinse în ghidul emis în vederea sprijinirii societăților listate pe AeRO, și
anume “Principii de Guvernanță Corporativă pentru AeRO – piața de acțiuni a BVB”.
Astfel societatea DAN STEEL GROUP S.A. BECLEAN se conformeaza principiilor relevante de guvernanta
corporativa aplicabile emitentilor de pe ATS AeRO administrat de BVB, in ceea ce priveste comunicarea cu
investitorii, integritatea procesului de raportare financiara si eficacitatea controalelor interne.
Pentru anul in curs, emitentul isi propune sa formalizeze procesele interne de guvernanta corporativa si sa
revizuiasca conditiile de conformitate, asa cum acestea sunt descrise in Codul BVB de guvernanta
corporativa aplicabil emitentilor de pe ATS AeRO.
O sinteza a gradului de conformare la cerintele guvernantei corportiste se regaseste in urmatorul tabel.
Cod

Prevederi care trebuie respectate

Respectă Respectă
Nu
integral
parțial
respecta
Secțiunea A – Responsabilitățile Consiliului de Administrație (Consiliul)
A1.
Societatea trebuie să dețină un DA
Regulament intern al
Consiliului
(Regulament de Guvernanță) care
include
termenii
de
referință/responsabilitățile Consiliului și
funcțiile cheie de conducere ale
Societății. Administrarea conflictului de
interese la nivelul Consiliului trebuie să
fie prevazută în acest regulament.
Regulamentul va defini o politică clară
cu privire la delegarea de competențe,
care va include o listă formală de aspecte
rezervate deciziei Consiliului și o
separare clară a responsabilităților între
Consiliu și conducerea executivă.
A2.
Orice alte angajamente profesionale ale DA
membrilor Consiliului, inclusiv poziția
de membru executiv sau neexecutiv al
Consiliului în alte societăți (excluzând
filiale ale Societății) și instituții nonprofit, vor fi aduse la cunoștinta
Consiliului înainte de numire și pe
perioada mandatului.
A3.
Fiecare membru al Consiliului trebuie să DA
prezinte Consiliului informații privind
orice raport/relație cu un acționar care
deține direct sau indirect acțiuni
reprezentând peste 5% din toate
drepturile de vot. Această obligație se
referă la orice fel de raport/relație care

Motivul pentru
neconformitate
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A4.

A5.

A5.1

poate afecta poziția membrului cu
privire la chestiuni decise deConsiliu.
Raportul anual va informa dacă a avut
loc o evaluare a Consiliului sub
conducerea
Președintelui.
Raportul
anual trebuie să conțină de asemenea
numărul de sedințe ale Consiliului.
Procedura privind cooperarea cu
Consultantul Autorizat pentru perioada
în care această cooperare este impusă de
Bursa de Valori București, care va
cuprinde cel puțin următoarele:

Persoana de legatură cu Consultantul
Autorizat.
A5.2 Frecvența întâlnirilor cu Consultantul
Autorizat, care va fi cel puțin o dată pe
lunăși ori de câte ori evenimente sau
informații noi implică transmiterea de
rapoarte curente sau periodice astfel
încât Consultantul Autorizat să poată fi
consultat.
A5.3 Obligația de a furniza Consultantului
Autorizat toate informațiile relevante și
orice informație pe care în mod rezonabil
o solicită Consultantul Autorizat pentru
îndeplinirea
responsabilităților
ce-i
revin.
A5.4 Obligația de a informa Bursa de Valori
Bucuresti
cu
privire
la
orice
disfuncționalitate
apărutăîn
cadrul
cooperării cu Consultantul Autorizat sau
schimbarea Consultantului Autorizat.
Secțiunea B – Controlul / Auditul Intern
B1.
Consiliul va adopta o politică prin care
să se asigure că orice tranzacție a
Societății cu oricare dintre societățile cu
care
are
relații
strânse
(părți
afiliate/legate), a cărei valoare este egală
cu sau mai mare de 5% din activele nete
ale Societății (conform celei mai recente
raportări financiare) este aprobată de
Consiliu.
B2.
Auditul intern trebuieefectuatde către o
divizie distinctă din punct de vedere al
structurii organizatorice (Departamentul

DA

Nu s-au inclus in
Raportul Anual
informatii privind
evaluarea
Consiliului

DA

S-a adoptat ca
forma de
comunicare
corespondenta
prin e-mail
precum si
telephonic.

DA

DA

DA

Societatea nu
detine FILIALE

DA

NU

La nivelul
societatii aceasta
structura este in
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de Audit Intern) din cadrul Societății sau
prin contractatea serviciilor furnizate de
o entitate independentă (firmă de audit).
Departamentul de audit intern sau firma
de audit va raporta direct Directorului
General și, după caz, Consiliului.
Secțiunea C – Recompense echitabile și motivare
C1.
Societatea va publica în Raportul anual o DA
secțiune care va include veniturile totale
ale membrilor Consiliului și ale
Directorului General și valoarea totală a
tuturor
bonusurilor
sau
a
oricărorcompensațiivariabile, inclusiv
ipotezele cheie și principiile pentru
calcularea acestora.
D1.
Societatea trebuie să organizeze un DA
Serviciu de Relații cu investitorii făcut
cunoscut publicului larg prin persoana
responsabilă. Suplimentar față de
informațiile impuse de prevederile
legale, Societatea trebuie să includă pe
pagina sa de internet o secțiune dedicată
Relațiilor cu Investitorii, în limbile
română și engleză, care să prezinte toate
informațiile relevante de interes pentru
investitori, inclusiv:
D1.1 Principalele regulamente ale Societății, DA
în particular Actul constitutiv și
regulamentele interne ale organelor
statutare.
D1.2 CV-urile membrilor organelor statutare.
DA
D1.3 Rapoarte curente și rapoarte periodice.

curs de organizare

DA

D1.4 Informații cu privire la adunările DA
generale ale acționarilor: ordinea de zi și
materialele
aferente;
hotărârile
adunărilor generale.
D1.5 Informații cu privire la evenimente DA
corporative precum plata dividendelor
sau alte evenimente care au ca rezultat
obținerea sau limitări cu privire la
drepturile unui acționar, incluzând
termenele limită și principiile unor astfel
de operațiuni.
D1.6 Alte informații de natură extraordinară DA
care ar trebui făcute publice:
16

anularea/modificarea/inițierea cooperării
cu un Consultant Autorizat;
semnarea/reînnoirea/terminarea
unui
acord cu un Market Marker.
D1.7 Societatea trebuie să aibă o functie de DA
Relații cu Investitorii și să includă în
secțiunea dedicată acestei funcții, pe
pagina de internet a Societății, numele și
datele de contact ale unei persoane care
arecapacitatea de a furniza, la cerere,
informații corespunzătoare.
D2.
Societatea trebuie să adopte o politică de DA
dividend
ca
un
set
de
direcții/principiireferitoare
la
repartizarea profitului net. Politica de
dividend trebuie publicată pe pagina de
internet a Societății.

D3.

D4.

D5.

D6.

Societatea trebuie să adopte o politică cu DA
privire la prognoze, indicând dacă
acestea vor fi furnizate sau nu.
Prognozele
reprezintă
concluzii
cuantificate ale studiilor care vizează
determinarea impactului total al unei
liste de factori referitori la o perioadă
viitoare (ipoteze). Politica trebuie să
prevadă frecvența, perioada avută în
vedere și conținutul prognozei. Dacă
sunt publicate, prognozele vor fi parte a
rapoartelor anuale, semestriale sau
trimestriale. Politica privind prognozele
va fi publicată pe pagina de internet a
Societății.
Societatea trebuie să stabilească data și DA
locul unei adunări generale astfel încât
să permită participarea unui număr cât
mai mare de acționari.
Rapoartele financiare trebuie să includă
informații atât în limba română cât și în
engleză, cu privire la principalii factori
care influențează schimbări la nivelul
vânzărilor,
profitului
operațional,
profitului net sau orice alt indicator
relevant.
Societatea trebuie să organizeze cel puțin

Rapoartele
financiare includ
informatii doar in
limba romana,
avand in vedere ca
societatea nu are
actionari straini.

DA

NU

Societate nu
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considera ca este
necesar acest lucru
tinand cont de
tipul investitorilor.

o întâlnire/conferință telefonică cu
analiști și investitori, în fiecare an.
Informațiile prezentate cu aceste ocazii
vor fi publicate în secțiunea Relații cu
Investitorii de pe pagina de internet a
Societății, la momentul respectivei
întâlniri/conferințe telefonice.

5. Situatia financiar contabila. 2017-2019
Indicatori de bilant
Active imobilizante
Imobilizari necorporale
Imobilizari corporale
Imobilizari financiare
Active circulante
Stocuri
Clienti si conturi asimilate
Disponibilitati
Conturi de regularizare
Activ total
Datorii
Furnizori
Imprumuturi
Alte datorii
Conturi de regularizare
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
Capitaluri proprii
Capital social
Rezerve si rezultatul
Pasiv total

31.12.2017
31.12.2018
178089554
169586947
414315
459663
177675239
169127284
57031370
80778608
45779680
44267847
10166678
35157732
1085012
1353029

31.12.2019
186460477
462766
185997711
28028536
17840677
9973051
214808

235120924
134590761
19448849
107702596
7439316
102244

250365555
167242504
25840116
136357542
5044846
79773

214489013
161681226
24073276
135484951
2122999
58381

100427919
3507468
96920451
235120924

83043278
3507468
79535810
250365555

52749406
3507468
49241938
214489013

Indicatorii de solvabilitate prezinta valori deasupra pragului minim de confort pentru societate, in timp ce
indicatorii gradului de indatorare prezinta o situatie de risc redus,
Indicatori de solvabilitate
și de risc

Formula de calcul

Solvabilitatea generală (Sg)

Active totale /
Datorii totale

31.12.2018

31.12.2019

Interval de referinta

1.497

1.327

>1

33.18%

24.59%

>20%

Capitaluri proprii /
Solvabilitatea patrimonială (Sp)

(Capitaluri proprii + Datorii
Totale)

Ind. gradului de îndatorare

Datorii pe termen lung/ Capital
permanent*100

38.95%

36.51%

<50%

Rata de îndatorare globală

Datorii totale / Active
totale*100

66.80%

75.38%

>50%
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Contul de profit si pierdere
Principalii indicatori economic-financiari comparativ cu anii 2017 si 2019 se prezinta astfel:
INDICATORI

REALIZARI
REALIZARI
REALIZARI
2017
2018
2019
CIFRA DE AFACERI
188082291
138653430
117436524
VARIATIA DE STOC
15328872
2945719
20975975
PRODUCTIA IMOBILIZATA
6205057
603776
0
ALTE VENITURI DIN EXPOATARE
398408
43688
419528
TOTAL
VENITURI
DIN
179356884
142246613
96880077
EXPLOATARE
CHELTUIELI
MATERII
PRIME
125975457
117405357
85379385
MATERIALE SI ENERGETICE
CHELTUIELI CU PERSONALUL
17219503
15709261
14738673
AMORTIZAREA
10541652
11209101
11746224
AJUSTARI DE VALOARE ALE
10541652
11209101
11746224
ACTIVELOR IMOBILIZATE (val neta)
AJUSTARI DE VALOARE ALE
0
-465635
0
ACTIVELOR CIRCULANTE (val neta)
ALTE PROVIZIOANE
ALTE
CHELTUIELI
DE
7228972
6980287
6221160
EXPLOATARE
TOTAL
CHELTUIELI
DE
168171679
152878913
118760753
EXPLOATARE
REZULTATUL DIN EXPLOATARE
11185205
-10632300
-21880676
TOTAL VENITURI FINANCIARE
572743
840331
538290
TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE
10381101
7592672
8951487
REZULTATUL FINANCIAR
-9808358
-6752341
-8413197
REZULTATUL BRUT
1376847
-17384641
-30293873
IMPOZIT PE PROFIT
232881
0
0
REZULTAT NET
1143966
-17384641
-30293873

Cash flow - situatia fluxului de numerar pentru anul 2017; 2018 si 2019 se regaseste in anexele la prezentul
raport.
6. Semnături
Raportul va fi semnat de reprezentantul autorizat al Consiliului de administraţie, de către
manager/conducătorul executiv şi de către contabilul şef al societăţii comerciale.
În cazul în care societatea comercială are filiale, informaţiile prezentate în raportul anual vor fi prezentate
atât cu privire la fiecare filială cât şi cu privire la societatea comercială privită ca un întreg.
Raportul anual va fi însoţit de copii ale următoarelor documente:
a) actele constitutive ale societăţii comerciale, dacă acestea au fost modificate în anul pentru care se
face raportarea;
b) contractele importante încheiate de societatea comercială în anul pentru care se face raportarea;
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c) actele de demisie/demitere, dacă au existat astfel de situaţii în rândul membriloradministraţiei,
conducerii executive, cenzorilor;
d) lista persoanelor afiliate societăţii comerciale.
DAN STEEL GROUP NEGRESTI OAS SA
HELIOS SA ASTILEU

DIRECTOR GENERAL
Ec. DAN VASILE

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. TUSA ANGELICA
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Anexa 1. Programul de management de mediu
Programul de management de mediu s-a documentat, s-a desfasurat si s-a urmarit prin defalcare si
monitorizare pe obiectivele de mediu specifice: (1) pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitate de
raspuns; (2) Identificare si acces la prevederi legale si alte cerinte; (3) Gestiunea deseurilor si
ambalajelor; (4) Gestiunea substantelor periculoase; (5) Masurare si monitorizare emisii. Programul de
management de mediu este prezentat in extenso in anexa nr.... la prezentul raport.

Identificarea si evaluarea aspectelor de mediu.
Activitatea pe amplasament s-a condus in permanenta cu metode care sa elimine sau sa reduca impactul
negativ de mediu a principalelor aspecte de mediu aferente propriilor activitati, definite prin procedura de
proces PP10; aceasta cuprinde lista si evaluarea aspectelor de mediu, prin aplicarea unei metodologii de
evaluare a relevantei aspectelor de mediu recomandate de societatea canadiana AGRA Earth
&Environmetal, pentru stabilirea documentata a impacturilor activitatilor desfasurate asupra factorilor de
mediu(aer, apa, sol, resurse, etc).
S-au identificat si s-au gestionat potentiale aspecte cu impact negativ asupra mediului si s-au realizat
masurile tehnice care sa evite posibile situatii de poluare accidentala; In acest sens, la statia de epurare
pentru apele tehnologice uzate, s-a utilizat si intretinut traseul pentru redirijarea totala a filtratului de la
filtrul-presa in bazinele radiale de decantare; astfel s-a eliminat orice risc de deversare de slam in
canalizarea industriala spre Somesul Mare, in potentiale situatii de functionare defectuoasa a filtruluipresa.
S-au initiat actiuni de colaborare cu firme specializate in tratarea apelor si in managementul bailor de
decapare epuizate, cu scopul final de reduceree a costurilor de tratare a apelor industriale, optimizarea si
eficientizarea procesului de epurare pentru apele uzate tehnologice la statia societatii.
Elaborarea programului de management de mediu.
Obiectivele generale de mediu s-au stabilit pe baza directiilor principale care sunt cuprinse in “Politica
privind calitatea, mediul, sanatatea si securitatea muncii ”, tinând cont de: optiuni tehnologice,
angajamentul de prevenire a poluarii, conformitatea cu prevederile legale, performanta de mediu a
societatii, rapoartelor analizelor efectuate de management.
Programul s-a elaborat in ianuarie 2017, tinând cont inclusiv de limitarea resurselor financiare din cauza
climatului economic precar, dar fara a face rabat de la respectarea legislatiei de protectia mediului in
vigoare si de la prevederile Autorizatiei Integrate de Mediu.
- S-au respectat de asemenea prevederile Autorizatiei de Gospodarire a Apelor sub nr. 402 din 27.10.2017.
Managementul de mediu s-a orientat pe exploatarea obiectivelor de productie in conditii de siguranta
deplina pentru mediu, pentru mentinerea in limite de performanta a indicatorilor relevanti pe factori de
mediu – apa, aer, sol.
Obiectivul specific de mediu foarte important a constat in incadrarea indicatorilor de calitate ai apelor
epurate in limitele impuse prin concentratiile maxim admisibile la evacuare in emisar (ape de la statie, spre
raul Somesul Mare), respectiv evacuare in retele de canalizare (ape menajere).
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Monitorizarea indicatorilor de calitate pentru apa, aer, sol, etc. s-a propus a se efectua si s-a realizat in baza
prospectarii prealabile de piata si a selectiei de oferte, la cel mai bun raport calitate / pret, prin contract sau
comanda cu laboratoare autorizate si acreditate. Executia analizelor de laborator si forma de prezentare a
rezultatelor au fost la un inalt grad de profesionalism.
Pentru prevenirea sau limitarea impactului negativ asupra mediului, s-a realizat monitorizarea postinchidere la iazul decantor - depozit neconform de deseuri industriale nepericuloase, inchis la data de
16.07.2009, in baza actelor de reglementare: -Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 122 din 10.03.2015 –
emitent Administratia Bazinala de Apa Somes-Tisa;
-Decizie nr. 262/08.07.2009 si Notificare Nr. B/615/16.07.2009 emise de catre Agentia de Protectia Mediului ;
-Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 346, modificatoare pentru autorizatia precedenta, prin care se
abordeaza in mod unitar folosinta de apa pe platforma societatii (inclusiv suprafata iazului).
Pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns
S-au realizat simulari de situatii potentiale de urgenta, pentru stabilirea capacitatii de raspuns:
–imprastiere accidentala de clorura de zinc pulbere pe traseul de transport de la magazie spre sectie
(13.06.2018), pentru stabilirea capacitatii de raspuns (Raport privind capacitatea de raspuns nr. 1 / 2018) in
scopul evitarii impactului negativ asupra mediului, prin formarea prafului sau ajungerea in reteaua de
canalizare.
Planul pentru prevenirea si combaterea poluarilor accidentale (PPCPA, Ed.2. Rev. 1 – din martie 2018,
este in conformitate cu prevederile Ord. nr. 278/1997, referitor la:
- Lista punctelor critice din unitate unde pot proveni poluari accidentale;
- Fisa poluantului potential;
-Programul de masuri si lucrari in vederea prevenirii poluarilor accidentale;
-Componenta echipelor de interventie;
- Lista dotarilor materiale necesare pentru sistarea poluarilor accidentale;
–Program anual de instruire.
-Coordonate in sistem stereo 70 pentru localizarea punctelor critice din unitate din care pot proveni poluari
accidentale.
PPCPA a fost facut disponibil pentru personalul implicat si au fost efectuate instruiri cu persoanele care fac
parte din echipele de interventie.
Identificare si acces la prevederi legale si alte cerinte
S-a revizuit si completat Lista prevederi legale si alte cerinte aplicabile si s-a actionat pe linia conformarii
cu reglementarile legale in vigoare, respectiv noutatile legislative in ce priveste activitatea pentru protectia
mediului.
S-a intocmit de asemenea Fisa de control operational pe mediu, foarte utila si eficienta pentru verificarea,
analiza si centralizarea actiunilor realizate / necesare pe linie de protectie a mediului , cu raportare la
legislatia de mediu si la celelalte acte de reglementare aplicabile
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Gestiunea deseurilor si ambalajelor:
S-a realizat in conformitate cu prevederile legale (HG 78/2000, HG 856/2002, HG 349/2002, Legea 426/2001,
HG 1061/2002, HG 211/2011 etc).
-S-au gestionat si evidentiat selectiv, cu codurile aferente pe fiecare tip de deseu.
- S-au incheiat contracte si s-a colaborat cu firme autorizate si s-au facut predari la deseuri tehnologice
specifice –deseu metalic feros, cenusa de zinc, drojdie de zinc, hartie si carton, plastic.
-S-au predat atât deseuri nepericuloase (lemn, carton, folie, banda PET, anvelope, pulbere de vopsea), cat si
deseuri periculoase (ulei uzat, rumegus impregnat, recipienti de la SCP), la firme specializate si autorizate,
in conditii de deplina securitate pentru mediu si fiind insotite de documente specifice la livrare.
-S-a continuat prin Act aditional la Contractul de prestari servicii nr. 33/16.12.2013, pentru depunerea
turtelor de filtrare la Centrul de Management Integrat al Deseurilor Tarpiu, jud. Bistrita-Nasaud si s-au
transportat turte de filtrare.
-S-a continuat colaborarea pe linie de transfer de responsabilitate in ce priveste gestionarea ambalajelor cu
SC ECO X SA, in baza 7817 / 24.12.2013, cu acte aditionale, pentru indeplinirea obiectivelor anuale de
valorificare pentru ambalajele introduse pe piata nationala, in conformitate cu prevederile Legii 249 / 2015,
OUG 196 / 2005 cu completarile si modificarile ulterioare, OUG nr. 38 din 2016 .
Gestiunea substantelor periculoase
– S-a realizat in conformitate cu reglementarile specifice(Ordin MMGA1001 / 2005,
HG 1408/2008,
OUG 121/2006, Legea 360/2003, cu completari si modificari ulterioare, Regulamentul REACH 1907/2006,
regulamentul CE nr. 1272/2008).
- S-a intocmit si completat corespunzator registrul de evidenta lunara a substantelor periculoase pentru
anul 2018 si s-a completat cu cantitatile corespunzatoare pentru intrari, consum, respectiv stocurile la
substantele chimice periculoase; s-a precizat destinatia sau modul de utilizare al acestora pe fluxurile
tehnologice.
- S-au efectuat instruiri in ce priveste securitatea muncii si a mediului la lucrul cu
acizi si substante
chimice periculoase; s-au prelucrat, pentru personalul implicat, fisele tehnice de securitate ale substantelor,
semnificatia pictogramelor sau simbolurilor de pericol, respectiv fraze de risc (R, H)si fraze de securitate (S,
P).
S-a colaborat cu furnizorii de substante chimice si cu alte surse de informatii pentru obtinerea de Fise
tehnice de securitate sau de siguranta care sa acopere cât mai complet riscurile aferente, elaborate in
conformitate cu prevederile legale (REACH, CLP).
S-au mentinut conventii de mediu cu principalii furnizori de substante chimice, in ideea cooperarii mai
bune si a prevenirii unor potentiale incidente de mediu pe teritoriul societatii.
-S-a realizat propaganda vizuala specifica pentru o mai buna atentionare a lucratorilor si s-au afisat
instructiuni, norme, fraze de risc si de securitate in locuri cu buna vizibilitate in toate sectoarele sau
locurile de munca in care se manipuleaza sau se utilizeaza substante chimice periculoase.
Masurare si monitorizare emisii.
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- S-a realizat controlul parametrilor pe factorii cu implicatii pe mediu – apa, aer, sol, deseuri, substante
periculoase, zgomot – conform procedurii si obligatiilor impuse prin autorizatie –de mediu si de
gospodarire a apelor ; S-au tabelat conform anexei.
S-a respectat periodicitatea si s-au alocat resurse pentru monitorizarea activitatii in conformitate cu
prescriptiile si conditiile din Cap. 13 din AIM, pentru toate fazele de proces/surse de poluare, cu referire la
poluantul specific, metoda de analiza si frecventa de monitorizare.
IMPACTUL ACTIVITATII ASUPRA MEDIULUI
Pentru evitarea impactului negativ asupra mediului s-au continuat in anul 2018 lucrarile pentru protectia
mediului, dupa cum urmeaza:
S-au alocat resurse pentru monitorizarea activitatii in conformitate cu AIM, precum si pentru
monitorizarea postinchidere la iazul decantor , inclusiv lucrarile prevazute in autorizatia nr. nr. 46, cap. 2.5
– Sisteme de urmarire tasari/deplasari, care s-au efectuat cu firma autorizata si s-au finalizat cu un raport
scris.
Lucrarea respectiva s-a inclus in raportul anual care, in conformitate cu toate actele de reglementare A.G.A. nr. 122/2015, Decizia nr. 262/08.07.2009 si Notificarea B/615/16.07.2009, documenteaza actiunile de
monitorizare pentru apa de suprafata si apa subterana din zona iazului, pentru levigat si de asemenea
pentru factorii meteorologici din zona pe parcursul anului 2018. Acesta s-a transmis la Agentia pentru
Protectia Mediului Bistrita – Nasaud prin email in data de 05.2.2019.
La data redactarii prezentului raport ne aflam in continuare in perioada de monitorizare postinchidere a
depozitului respectiv.
De asemenea, datorita operatiei de tratare prin deshidratare a namolului ca element de tehnologie BAT, s-a
urmarit in permanenta exploatarea corecta a instalatiei de filtrare tip ANDRITZ, atât cu scopul de
mentinere sub valorile c.m.a. a suspensiilor la apa evacuata spre Somes, cât si pentru eficientizarea
operatiei de filtrare si managementul corespunzator pentru turtele de filtrare.
S-a asigurat in permanenta un stoc minim de siguranta la panzele filtrante, precum si la var calcic hidratat
necesar neutralizarii apelor tehnologice.
Pentru o mai buna siguranta in ce priveste evitarea situatiilor de poluare accidentala a apelor in zona
filtrului-presa, la Statia de epurare s-a functionat cu bucla tehnologica permanenta pe circuitul namolului,
cu dirijarea integrala a filtratului de la filtrul-presa spre decantoarele statiei.S-a eliminat in acest fel
posibilitatea deversarii accidentale a namolului de neutralizare in canalizarea apelor epurate deversate in
raul Somes, in situatii de spargere a panzelor filtrante sau functionare defectuasa a filtrului.
S-a exploatat in bune conditii si in deplina siguranta d.p.v. al protectiei mediului
Statia de distributie carburanti, de incinta, impreuna cu rezervorul suprateran cu solutie “AdBlue”pentru
reducerea noxelor degajate in trafic.
S-a realizat mentenanta corespunzatoare, pentru exploatarea in conditii de siguranta, atât pentru lucratori,
cât si pentru mediu, a tuturor instalatiilor si a mijloacelor de transport intern sau extern, in concordanta cu
programul anual de mentenanta elaborat de catre Directia Tehnica.
In cursul lunii mai 2017, s-a desfasurat auditul electro-energetic – SIMPLU, REAL – pentru intreg anul
precedent, pe conturul intreprinderii.
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S-au stabilit si analizat principalele masuri de eficienta energetica efectuate, de perspectiva scurta si de
lunga durata.
Dupa culegerea datelor prelevate / masurate, s-au detaliat, analizat si comentat consumurile anuale de
energie electrica pentru tot anul precedent (exprimate in MWh si tep) – la nivel de fiecare semestru,
trimestru si luna.
Din analiza datelor s-au remarcat consumuri lunare destul de echilibrate si justificate pentru activitate
constanta;consumurile trimestriale indica ponderi apropiate, cu exceptia trim. IV unde scade ponderea;
Consumul energetic anual se incadreaza la categoria mari consumatori, inclusiv prin prisma puterii maxim
contractate.
S-a concluzionat ca : “Fiind vorba de un consumator din industria metalurgica cu activitati vechi si
constante pe platforma sa industriala, acesta s-a preocupat deja de eficienta energetica, fiind atent inca din
faza de achizitie a utilajelor sa se doteze cu utilaje si linii de fabricatie de ultima generatie, deja eficiente
energetic ”
In consecinta, au fost implementate cateva masuri care au fost obiectul unor investitii mari, din fonduri
proprii si care au adus o reala eficienta.
In acest sens, mentionam dotarea cu utilaje de ultima generatie – masini de trefilat si plase sudate a sectiei
TOM / Plase sudate ; aceasta s-a notificat la APM BN prin adresa inregistrata sub nr. 184/703/20.03.2015 si
s-a realizat efectiv in cursul anului 2018.
Si pe viitor se au in vedere alte masuri de eficientizare, pe orizont de timp pana in 2020, cu costuri aferente.
Au fost de asemenea programate masuri de eficienta energetica, inclusiv reparatii si actiuni de
modernizare si retehnologizare, pe termen scurt, de tipul fara cost sau cu costuri minime, care nu implica
investitii majore si masuri pe termen mediu, vizand programul de investitii 2017-2018. Ex. Modernizare
masini de trefilat, modernizare instalatii de zincare termica si adaptare pentru sarme subtiri.
S-a transmis la APM Bistrita-Nasaud diverse raportari solicitate pentru gestionarea uleiurilor, namolurilor
sau deseurilor;s-au raportat in SIM date specifice IPPC, emisii din procese industriale, emisii de la surse
fixe, deseuri, namoluri, epurare ape uzate, trafic intern.
S-a transmis la Agentia Nationala Antidrog raportarea cu date specifice (provenienta, consumuri,mod de
utilizare, stocuri etc.) privind operatiunile cu substante clasificate ca precursori de droguri, cu adresa Nr.
39 / 703 09.03.2018
S-au completat pe platforma on-line chestionarele - declaratie privind emisiile de poluanti in atmosfera, in
vederea realizarii inventarului de emisii pentru anul precedent, utilizand aplicatia informatica de la
sectiunea e-FORM de pe site-ul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.
S-au depus cu regularitate si la termenul legal impus (inainte de data de 25 a fiecarei luni, pentru luna
precedenta) declaratiile lunare si s-au efectuat platile aferente catre Administratia Fondului Pentru Mediu.
S-a intretinut o buna comunicare si s-au intocmit rapoarte cu date si informatii specifice pentru mediu la
solicitarea autoritatii competente sau a altor institutii cu rol de verificare si control (APM BN, ANPM,
ABAST si SGA B-ta, Garda de Mediu, Inst. Nat. de Statistica, Adm. Fondului Pentru Mediu);
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S-a obtinut cont de acces si s-au introdus date de raportare in toate aplicatiile on-line aplicabile activitatii
desfasurate in DAN Steel (Inventar emisii, deseuri, emisii industriale/IPPC, uleiuri), puse la dispozitie pe
site-ul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.

DIRECTOR GENERAL
DAN VASILE

DIRECTOR ECONOMIC
TUSA ANGELICA

27

Bifati numai
dacă
este cazul :

Adresa

Sucursala

An

24.02.2020

Tip situaţie financiară : BL

Semestru

2019

Anul

GIE - grupuri de interes economic

Precizări MFP

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

Suma de control

Atenţie !

Versiuni
Entitatea

S1002_A1.0.0

Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti

3.507.468

SC DAN STEEL GROUP BECLEAN SA

Judeţ

Sector

Localitate
BECLEAN

Bistrita-Nasaud
Strada
VALEA VIILOR

Nr.
3

Număr din registrul comerţului

Bloc

J06-14/1991

Scara

Ap.

Cod unic de inregistrare

Telefon

5 7 3 6 5 2

Forma de proprietate
34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)
2410 Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)
2410 Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje

Situatii financiare anuale

Raportări anuale

( entitaţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic )

Entităţi mijlocii, mari si entităţi de
interes public
Entităţi mici

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

?

Entităţi de
interes
public

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

Microentităţi

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

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entităţile de interes public si de entităţile prevazute la pct.9 alin.(4)
din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror
exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic
F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Instrucţiuni

Capitaluri - total

Import fisier XML - F10,F20 an precedent
Import 'balanta.txt'

Capital subscris

Corelatii

VALIDARE

ANULARE
3.507.468
LISTARE

Import fisier XML creat cu alte aplicaţii
Profit/ pierdere

ADMINISTRATOR,

52.749.406
DEBLOCARE

-30.293.873
INTOCMIT,

Atenţie !
Numele si prenumele

Numele si prenumele

EC. TUSA ANGELICA

EC. DAN VASILE

?

Calitatea
11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____________________________________________________

Semnătura _______________________________________________________
Nr.de inregistrare in organismul profesional

Angelica
Tusa

Semnat digital de
Angelica Tusa
Data: 2020.04.24
17:00:52 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

?

Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale?

DA

NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale?

DA

NU

Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit
SC EM AUDIT-CONT SRL
Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS
160/2002

CIF/ CUI
1 4 4 0 0 2 4 4

F10 - pag. 1

BILANT
la data de 31.12.2019
Cod 10

- lei Denumirea elementului
Nr.rd.
OMFP
nr.3781/
2019

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

A

Sold la:

Nr.
rd.

B

01.01.2019

31.12.2019

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

01

01

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

02

02

03

03

04

04

05

05

06

06

07

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

3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare
şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)
4. Fond comercial (ct.2071-2807)

459.663

462.766

07

459.663

462.766

08

08

65.326.691

91.237.717

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

09

09

100.846.472

91.655.245

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

10

10

658.719

580.952

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

11

11

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

12

12

1.949.863

2.248.693

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

13

13

14

14

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

15

15

9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)

16

16

345.539

275.104

17

17

169.127.284

185.997.711

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

18

18

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

19

19

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

20

20

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

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

169.586.947

186.460.477

5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale
(ct. 206-2806-2906)
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)
TOTAL (rd.01 la 06)
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

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

TOTAL (rd. 08 la 16)
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)
6. Alte împrumuturi
(ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)
TOTAL (rd. 18 la 23)
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
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1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 +
322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

26

26

11.472.960

7.183.969

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

27

27

4.609.264

932.485

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

28

28

27.501.510

9.153.593

29

29

684.113

570.630

30

30

44.267.847

17.840.677

31

31

5.289.580

1.353.723

32

32

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

33

33

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

34

34

29.868.152

8.619.328

35

35

36

35a
(301)

37

36

35.157.732

9.973.051

38

37

39

38

40

39

41

40

1.353.029

214.808

42

41

80.778.608

28.028.536

43

42

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

44

43

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

45

44

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

46

45

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

47

46

83.373.426

86.020.419

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

48

47

460.293

352.505

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

49

48

24.694.927

24.063.268

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

50

49

1.145.189

10.008

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

51

50

52

51

4. Avansuri (ct. 4091- 4901)
TOTAL (rd. 26 la 29)
II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare
de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)
1. Creanţe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* +
4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)
2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*)

5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*)
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar
(ct. 463)
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591)
2. Alte investiţii pe termen scurt
(ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)
TOTAL (rd. 37 + 38)
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ
LA 1 AN

7. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct.
1663+1686+2692+2693+ 453***)
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8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale
(ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 +
431*** + 436***+ 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** +
447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 473*** + 509 + 5186
+ 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

53

52

4.584.553

1.770.494

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

54

53

114.258.388

112.216.694

55

54

-33.559.553

-84.246.539

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)

56

55

136.027.394

102.213.938

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

57

56

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

58

57

39.074.573

32.716.346

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

59

58

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

60

59

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

61

60

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

62

61

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

63

62

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

64

63

13.909.543

16.748.186

65

64

52.984.116

49.464.532

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

66

65

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

67

66

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

68

67

TOTAL (rd. 65 la 67)

69

68

70

69

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*)

71

70

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)

72

71

73

72

79.773

58.381

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

74

73

79.773

58.381

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

75

74

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

76

75

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

77

76

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

78

77

79

78

80

79

79.773

58.381

81

80

3.507.468

3.507.468

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

TOTAL (rd.56 la 63)
H. PROVIZIOANE

I. VENITURI ÎN AVANS
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)(rd. 70+71)

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

Fond comercial negativ (ct.2075)
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)
J. CAPITAL ŞI REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)
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2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

82

81

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

83

82

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

84

83

5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)

85

84

TOTAL (rd. 80 la 84)

86

85

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

87

86

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

88

1. Rezerve legale (ct. 1061)

3.507.468

3.507.468

87

25.343.731

25.343.731

89

88

701.493

701.493

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

90

89

3. Alte rezerve (ct. 1068)

91

90

63.955.458

63.955.458

TOTAL (rd. 88 la 90)

92

91

64.656.951

64.656.951

Acţiuni proprii (ct. 109)

93

92

Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

94

93

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

95

94

SOLD C (ct. 117)

96

95

6.919.769

0

SOLD D (ct. 117)

97

96

0

10.464.871

SOLD C (ct. 121)

98

97

0

0

SOLD D (ct. 121)

99

98

17.384.641

30.293.873

100

99

101

100

83.043.278

52.749.406

Patrimoniul public (ct. 1016)

102

101

Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)

103

102

CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)

104

103

83.043.278

52.749.406

IV. REZERVE

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR

Repartizarea profitului (ct. 129)
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96
+97-98-99)

Suma de control F10 :

2831686689 / 8620097112

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

1) Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente
contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente
într-o perioadă mai mică de 12 luni.
2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor
publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea
și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor
reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

EC. DAN VASILE

EC. TUSA ANGELICA

Semnătura _________________________________

Calitatea
11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _________________________________

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
la data de 31.12.2019
Cod 20

- lei Exerciţiul financiar
Denumirea indicatorilor
Nr.rd.
OMFP
nr.3781/
2019

Nr.
rd.
2018

2019

1

2

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

A
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)

B
01

01

138.653.430

117.436.524

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

02

02

137.361.246

116.655.700

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

03

1.292.184

780.824

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

04

Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general
si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766* )
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

05
05

06

Sold C

06

07

2.945.719

0

Sold D

07

08

0

20.975.975

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

08

09

603.776

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

09

10

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

10

11

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

11

12

7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)

12

13

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)

13

14

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

14

15

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

15

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

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

43.688

419.528

16

142.246.613

96.880.077

16

17

111.576.304

79.390.812

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

17

18

530.258

619.161

b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605)

18

19

5.298.795

5.369.412

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

19

20

1.109.272

675.311

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

20

21

21

22

15.709.261

14.738.673

a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)

22

23

15.276.618

14.310.567

b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646)

23

24

432.643

428.106

24

25

11.209.101

11.746.224

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)

25

26

11.209.101

11.746.224

a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)

26

27

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)

27

28

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

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

465.635
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b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)

28

29

508.491

b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)

29

30

42.856

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)

30

31

6.980.287

6.221.160

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

31

32

5.906.648

4.461.941

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

32

33

992.085

1.088.677

11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)

33

34

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

34

35

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

35

36

11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

36

37

81.554

670.542

Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din
Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)

38
37

39

- Cheltuieli (ct.6812)

38

40

- Venituri (ct.7812)

39

41

40

42

152.878.913

118.760.753

- Profit (rd. 16 - 42)

41

43

0

0

- Pierdere (rd. 42 - 16)

42

44

10.632.300

21.880.676

43

45

44

46

45

47

12

3

46

48

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

47

49

15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)

48

50

840.319

538.287

49

51

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

50

52

840.331

538.290

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

51

53

- Cheltuieli (ct.686)

52

54

- Venituri (ct.786)

53

55

54

56

3.513.538

3.781.866

55

57

18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

56

58

4.079.134

5.169.621

CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)

57

59

7.592.672

8.951.487

- Profit (rd. 52 - 59)

58

60

0

0

- Pierdere (rd. 59 - 52)

59

61

6.752.341

8.413.197

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

12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate

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

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
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VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

60

62

143.086.944

97.418.367

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

61

63

160.471.585

127.712.240

- Profit (rd. 62 - 63)

62

64

0

0

- Pierdere (rd. 63 - 62)

63

65

17.384.641

30.293.873

20. Impozitul pe profit (ct.691)

64

66

21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)

65

67

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

66

68

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)

67

69

0

0

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

68

70

17.384.641

30.293.873

19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

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

Suma de control F20 :

2094300907 / 8620097112

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al
contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.
La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative
speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute
de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

EC. DAN VASILE

EC. TUSA ANGELICA
Calitatea

Semnătura _________________________________

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _________________________________

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:
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DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019
Cod 30

- lei -

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

I. Date privind rezultatul inregistrat

Nr.rd.
OMFP
nr.3781/
2019

A

Nr.
rd.

Nr.unitati

Sume

B

1

2

Unitaţi care au inregistrat profit

01

01

Unitaţi care au inregistrat pierdere

02

02

Unitaţi care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere

03

03

II Date privind platile restante
A

Total,
din care:

Pentru
activitatea
curenta

Pentru
activitatea de
investitii

B

1=2+3

2

3

04

04

Furnizori restanţi – total (rd. 06 la 08)

05

05

- peste 30 de zile

06

06

- peste 90 de zile

07

07

- peste 1 an

08

08

09

09

10

10

11

11

12

12

- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj

13

13

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

14

14

15

15

16

16

17

17

18

17a
(301)

19

18

- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de
angajatori, salariati si alte persoane asimilate
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de
sanatate
- contribuţia pentru pensia suplimentară

Obligatii restante fata de alti creditori
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit
la bugetul de stat, din care:
- contributia asiguratorie pentru munca
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele
locale

III. Numar mediu de salariati
A
Numar mediu de salariati
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei,
respectiv la data de 31 decembrie

Nr.
rd.

31.12.2018

31.12.2019

B

1

2

20

19

411

353

21

20

381

333

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare,
subvenţii încasate şi creanţe restante
A
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul
public, primite în concesiune, din care:
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat

30.293.873

Nr.
rd.

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

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

1

Nr.
rd.

Sume (lei)

B

1

22

21

23

22

24

23
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Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat

25

24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)

26

25

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

27

26

28

27

29

28

30

29

31

30

- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

32

31

- subvenţii aferente veniturilor, din care:

33

32

34

33

35

34

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

36

35

- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat

37

36

- impozitul datorat la bugetul de stat
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale
Uniunii Europene, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *)
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele
comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:

V. Tichete acordate salariaților
A
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii

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

2

39

- din fonduri publice

42

40

- din fonduri private

43

41

44

42

- cheltuieli curente

45

43

- cheltuieli de capital

46

44
Nr.
rd.
B

A
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale
(ct. 4094), din care:
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente
pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru
imobilizări necorporale (din ct. 4094)
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale
(ct. 4093), din care:
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru
imobilizări corporale (din ct. 4093)
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru
imobilizări corporale (din ct. 4093)

0

0

0

0

31.12.2018

31.12.2019

1

2

31.12.2018

31.12.2019

1

2

45
Nr.
rd.
B

VIII. Alte informaţii

39

1.202.151

1

41

47

37
37a
(302)

B

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

Cheltuieli de inovare

1

31.12.2019

38

A

B
38

31.12.2018

40

VII. Cheltuieli de inovare ***)

Sume (lei)

Nr.
rd.

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :

- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)

Nr.
rd.

48

46

49

46a
(303)

50

46b
(304)

51

47

52

47a
(305)

53

47b
(306)

345.539

275.104
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Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de
participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume
brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)
- acţiuni necotate emise de rezidenti

54

48

55

49

56

50

- părţi sociale emise de rezidenti

57

51

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

58

52

59

52a
(307)

60

53

61

54

62

55

63

56

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

64

57

5.973.693

1.924.353

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

65

58

1.219.710

173.014

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

66

58a
(308)

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

67

59

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

68

60

171.047

274.893

69

61

407.328

57.001

70

62

71

63

407.328

57.001

- subventii de incasat(ct.445)

72

64

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

73

65

- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate
(ct. 451), din care:
- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente
(din ct. 451), din care:
- creanţe comerciale cu entităţi afiliate
nerezidente (din ct. 451)
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul
statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct.

74

66

75

67

76

68

77

69

436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct.
4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct.
446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

78

70

- detineri de cel putin 10%
- obligatiuni emise de nerezidenti
Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror
decontare se face in functie de cursul unei valute
(din ct. 267)
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul
statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 +
444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale
(ct.431+437+4382)
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului
(ct.436+441+4424+4428+444+446)
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Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473),
(rd.72 la 74)

79

71

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

80

72

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

81

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie'
reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii
şi nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)

29.294.900

8.308.104

73

29.289.777

8.287.434

82

74

5.123

20.670

83

75

84

76

85

76a
(313)

86

77

87

78

88

79

- părţi sociale emise de rezidenti

89

80

- actiuni emise de nerezidenti

90

81

- obligatiuni emise de nerezidenti

91

82

92
93

83
84

9.132

35.259

- în lei (ct. 5311)

94

85

9.132

35.259

- în valută (ct. 5314)

95

86

96

87

372.826

53.383

97

88

230.206

53.178

98

89

99

90

142.620

205

100

91

101

92

965.948

105.495

102

93

965.948

105.495

103

94

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

104

95

167.242.504

161.739.607

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

105

96

83.373.426

86.020.419

106

97

107

98

83.373.426

86.020.419

108

99

39.074.572

32.716.346

109

100

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:
- de la nerezidenti
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct.
4538)
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor
economici ****)
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506
+ 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)
- acţiuni necotate emise de rezidenti

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)
Casa în lei şi în valută (rd.85+86 )

Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd.88+90)
- în lei (ct. 5121), din care:
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente
- în valută (ct. 5124), din care:
- conturi curente în valută deschise la bănci
nerezidente
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, (rd.93+94)
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de
încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din
ct. 5125 + 5414)

- în lei
- în valută
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de
la instituții financiare nerezidente pentru care durata
contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an)
(din ct. 162), (rd.100+101)
- în lei
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- în valută
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct.
1626 + din ct. 1682)
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 +
1686 + 1687) (rd. 104+105)

110

101

39.074.572

32.716.346

111

102

112

103

113

104

114

105

115

106

13.509.543

10.608.441

116

107

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

117

108

26.300.411

24.425.782

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

118

109

15.478.536

15.203.500

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

119

109a
(309)

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

120

110

435.989

330.511

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

121

111

3.597.720

7.578.884

122

112

826.246

703.689

123

113

2.761.323

679.792

124

114

10.151

55.658

125

115

126

116

127

117

128

118

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

129

118a
(310)

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

130

119

400.000

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice

131

120

400.000

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice

132

121

133

122

134

123

135

124

- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face
in functie de cursul unei valute
- în valută
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale
(ct.431+437+4381)
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului
(ct.436+441+4423+4428+444+446)
(ct.447)

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)

Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din
care:
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente 2)
(din ct. 451), din care:
- cu scadența inițială mai mare de un an

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 +
472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)
-decontari privind interesele de participare ,
decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari
din operatii in participatie
(ct.453+456+457+4581)
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si
persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu
institutiile publice (institutiile statului ) 3)
(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)

6.139.745

550.843

59.224

550.843

59.224
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- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare
si investitii pe termen scurt (ct.269+509)
- venituri în avans aferente activelor primite prin
transfer de la clienţi (ct. 478)
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:

136

125

137

126

138

127

139

128

140

128a
(311)

141

128b
(314)

142

129

143

130

3.507.468

3.507.468

- acţiuni cotate 4)

144

131

3.507.468

3.507.468

- acţiuni necotate 5)

145

132

- părţi sociale

146

133

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

147

134

148

135

31.476

31.476

- către nerezidenți
Dobânzi de plătit către nerezidenți
(din ct. 4518 + din ct. 4538)
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii
economici ****)
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

Brevete si licente (din ct.205)

IX. Informatii privind cheltuielile cu
colaboratorii
A
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

149

X. Informaţii privind bunurile din domeniul
public al statului
A
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în
administrare
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în
concesiune
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

Nr.
rd.

31.12.2018

31.12.2019

B

1

2

Nr.
rd.

31.12.2018

31.12.2019

B

1

2

136

150

137

151

138

152

139

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

Nr.
rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)

153

Nr.
rd.

XII. Capital social vărsat

A

B

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

154

141

- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)

155

142

- deţinut de instituţii publice de subord. centrală

156

143

- deţinut de instituţii publice de subord. locală

157

144

- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:

158

145

- cu capital integral de stat

159

146

- cu capital majoritar de stat

160

147

- cu capital minoritar de stat

161

148

140

31.12.2018

31.12.2019

Suma (lei)

% 7)

Suma (lei)

% 7)

Col.1

Col.2

Col.3

Col.4

X

X
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- deţinut de regii autonome

162

149

- deţinut de societăţi cu capital privat

163

150

- deţinut de persoane fizice

164

151

- deţinut de alte entităţi

165

152
Nr.
rd.

A

B

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

166

153

- către instituţii publice centrale;

167

154

- către instituţii publice locale;

168

155

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

169

156

Sume (lei)
2018

Nr.
rd.
A

B

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

170

157

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

171

158

- către instituţii publice centrale

172

159

- către instituţii publice locale

173

160

174

161

175

162

- către instituţii publice centrale

176

163

- către instituţii publice locale

177

164

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

178

165

- către alţi acţionari la care statul/ unităţile
administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin
direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de
ponderea acestora.
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare
anterioare anului precedent, din care virate:

XV. Dividende distribuite actionarilor din
profitul reportat

B

Dividende distribuite actionarilor în perioada de raportare
din profitul reportat

179

XVI. Repartizări interimare de dividende
potrivit Legii nr. 163/2018
A
- dividendele interimare repartizate

8)

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

Sume (lei)
2018

Nr.
rd.

A

180

2019

2019

Sume (lei)
2018

2019

165a
(312)

Nr.
rd.

Sume (lei)

B

2019

165b
(315)

Nr.
rd.
B

Sume (lei)
2018

2019
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Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la
valoarea nominală), din care:
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice
afiliate
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la
cost de achiziţie), din care:
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice
afiliate

181

166

182

167

183

168

184

169

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

Nr.
rd.

A
Venituri obţinute din activităţi agricole

B
185

170

Sume (lei)
2018

2019

Suma de control F30 :

1077184124 / 8620097112
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ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

EC. DAN VASILE

EC. TUSA ANGELICA

Semnatura _________________________________

Calitatea
11--DIRECTOR ECONOMIC
Semnatura _________________________________

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata
absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care
încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data
angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin
legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea
tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr.
995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind
producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.
***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26
octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea
statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.
****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de
Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.
*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare.
******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al
Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și
de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea
sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din
Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități
agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt
considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt
produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.
(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.
1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor
privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială
mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor
înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.
5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.
6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr.
668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale
supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
7) La secţiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 155 - 165 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului
social vărsat înscris la rd. 154.
8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi
completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei. Nu se raportează dividendele
prezentate la rd. 166.

F40 - pag. 1
SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2019
Cod 40

- lei Elemente de
imobilizari

A

Nr.
rd.

B

Valori brute
Sold
initial

Cresteri

1

2

Reduceri
Total

Din care:
dezmembrari
si casari

3

4

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

5

I.Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si
cheltuieli de dezvoltare

01

31.476

Alte imobilizari

02

515.253

Avansuri acordate pentru
imobilizari necorporale

03

X

Active necorporale de explorare
si evaluare a resurselor minerale

04

X

TOTAL (rd. 01 la 04)

05

546.729

3.103

X

549.832

Terenuri

06

13.403.126

28.129.000

X

41.532.126

Constructii

07

75.066.406

Instalatii tehnice si masini

08

189.730.744

Alte instalatii , utilaje si mobilier

09

1.525.688

Investitii imobiliare

10

Active corporale de explorare si
evaluare a resurselor minerale

11

Active biologice productive

12

3.103

X

31.476

X

518.356

II.Imobilizari corporale

Imobilizari corporale in curs de
executie
Investitii imobiliare in curs de
executie

13

1.949.863

75.066.406
292.000

1.788.171

188.234.573
1.525.688

299.102

271

2.248.694

70.436

275.104

1.858.878

308.882.591

14

Avansuri acordate pentru
imobilizari corporale

15

345.540

TOTAL (rd. 06 la 15)

16

282.021.367

III.Imobilizari financiare

17

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL
(rd.05+16+17)

18

28.720.102

X
282.568.096

28.723.205

1.858.878

309.432.423

F40 - pag. 2
SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE
- lei Elemente de imobilizari

Nr.
rd.

Sold initial

A

B

6

Amortizare aferenta
Amortizare in cursul
imobilizarilor scoase
anului
din evidenta
7

8

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

I.Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si
cheltuieli de dezvoltare

19

Alte imobilizari

20

Active necorporale de explorare
si evaluare a resurselor minerale

21

TOTAL (rd.19+20+21)

22

87.066

0

87.066

87.066

0

87.066

25.360.816

II.Imobilizari corporale
Terenuri

23

Constructii

24

23.142.842

2.217.974

Instalatii tehnice si masini

25

88.884.272

9.586.042

Alte instalatii ,utilaje si mobilier

26

866.969

77.766

Investitii imobiliare

27

Active corporale de explorare si
evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rd.23 la 29)

30

112.894.083

11.881.782

1.890.985

122.884.880

AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30) 31

112.981.149

11.881.782

1.890.985

122.971.946

1.890.985

96.579.329
944.735

F40 - pag. 3

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei Elemente de imobilizari

Nr.
rd.

Sold initial

Ajustari constituite
in cursul anului

Ajustari
reluate la venituri

Sold final
(col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

I.Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si
cheltuieli de dezvoltare

32

Alte imobilizari

33

Active necorporale de explorare si
evaluare a resurselor minerale

34

TOTAL (rd.32 la 34)

35

II.Imobilizari corporale
Terenuri

36

Constructii

37

Instalatii tehnice si masini

38

Alte instalatii, utilaje si mobilier

39

Investitii imobiliare

40

Active corporale de explorare si
evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive

42

Imobilizari corporale in curs de
executie
Investitii imobiliare in curs de
executie

43
44

TOTAL (rd. 36 la 44)

45

III.Imobilizari financiare

46

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

47

Suma de control F40 :

2616925392 / 8620097112

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

EC. DAN VASILE

EC. TUSA ANGELICA

Semnătura _________________________________
Calitatea
11--DIRECTOR ECONOMIC
Semnătura _________________________________

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Precizari MFP

(înapoi)

LISTARE

ATENTIE !
Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 3781/2019, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului
financiar 2019 în format hârtie și în format electronic sau numai în formã electronicã, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține si prima
paginã din situațiile financiare anuale listatã cu ajutorul programului de asistențã elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnatã si scanatã alb-negru, lizibil".

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea
raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității
A. Întocmire raportări anuale
1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:
● termen de depunere –150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar;
2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:
● termen de depunere –150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
● entități care depun raportări contabile anuale:
entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016,
cu modificările și completările ulterioare;
entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic;
subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European;
persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.
Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:
entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016,
cu modificările și completările ulterioare; și
entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic.
3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entităţile care nu au desfăşurat activitate de la constituire până la sfârşitul
exerciţiului financiar de raportare:
● termen de depunere –60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar
B. Corectarea de erori cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor
cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale depuse de operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin
OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.
Erorile contabile, aşa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării
acestora, nu poate fi depus un alt set de situaţii financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.
C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea
contabilității
Ori de câte ori entitatea îşi alege un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind
modificarea şi completarea unor reglementări contabile.
În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei însțiințări în acest sens.
Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat,în cazul în care entitatea îşi modifică data aleasă pentru întocmirea de situaţii financiare anuale astfel
încât exerciţiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanţiere raportate începând cu următorul exerciţiu financiar 1) încheiat se referă la
data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri şi cheltuieli corespund exerciţiului financiar curent 2), respectiv exerciţiului financiar
precedent celui de raportare.
De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2020,
aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:
pentru 31 decembrie 2019 – raportări contabile anuale;
pentru 31 decembrie 2020 –situații financiare anuale.
D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 3) „Sume datorate acţionarilor/asociaţilor”.
În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entităţile afiliate”.
------------1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntocmesc la nivelul unui an calendaristic.
2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.
Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanţiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31decembrie 2020 se referă la data de
1 ianuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2020, iar rulajele conturilor de venituri şi cheltuieli corespund exerciţiului financiar curent (2020), respectiv exerciţiului
financiar precedent celui de raportare (2019).
3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acţionari/asociaţi la
dispoziţia entităţii, precum şi dobânzile aferente, calculate în condiţiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acţionari/ asociaţi conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acţionari/ asociaţi - dobânzi la conturi curente”).

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)
Atentie ! Selectati mai intâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !
Conturi entitati mijlocii si mari 1011 SC(+)F10L.R81
1
Nr.cr.

1

OK

Preluare F10, F20 col.2
?

Sterge date incarcate

(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

Cont

Suma
+

Salt

DECLARATIE
in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 82/1991
S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2019 pentru 
Entitate  SC DAN STEEL GROUP BECLEAN SA
Judetul  06-BISTRITA-NASAUD
Adresa localitatea BECLEAN, str. VALEA VIILOR, nr. 3, tel. 0263/343736
Numar din registrul comertului  J06/14/1991
Forma de proprietate  34-Societati comerciale pe actiuni
Activitatea preponderenta (cod si denumire CAEN)  2410-Productia de metale feroase
sub forme primare si cea de feroaliaje
Cod unic de inregistrare  573652

Subsemnatul EC. DAN VASILE isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor
financiare anuale la 31.12.2019 si confirma ca

➢ Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in
conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
➢ Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei
financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
➢ Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura

S.C. DAN STEEL GROUP BECLEAN S.A.
SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2019
(toate sumele sunt exprimate in lei (“RON”), daca nu este specificat altfel)

A

Exercitiul
Precedent
1

Exercitiul
Curent
2

Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:
Incasari de la clienti
Plati catre furnizori si angajati
Dobanzi platite
Impozit pe profit
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor
Numerar net din activitati de exploatare

161.993.470
137.790.639
2.993.652
180.075
21.029.104

141.216.778
129.182.693
3.781.866
60.025

8.366.867
-8.366.867

1.049.746

-1.049.746

8.175.355
4.218.865

7.272.683
1.007.986

-12.394.220
268.017
1.085.012
1.353.029

-8.280.669
-1.138.221
1.353.029
214.808

9.545.223

Fluxuri de numerar din activitati de investitie:
Plati pentru achizitionarea de actiuni
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale
Dobanzi incasate
Dividende incasate
Numerar net din activitati de investitie:

Fluxuri de numerar din activitati de finantare:
Incasari din emisiunea de actiuni
Incasari din imprumuturi pe termen lung
Plata datoriilor aferente creditelor
Plata datoriilor aferente leasingu-ului financiar
Dividende platite
Numerar net din activitati de finantare
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar
Numerar si echivalentele de numerar la sfarsitul exercitiului financiar

ADMINISTRATOR
Director general

INTOCMIT
Director economic

EC. DAN VASILE

EC. TUSA ANGELICA

Semnatura
Ștampila unitatii

Semnatura

S.C. DAN STEEL GROUP BECLEAN S.A.

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2019
(toate sumele sunt exprimate in lei (“RON”), daca nu este specificat altfel)

Element al capitalului propriu
0
Capital social
Prime de capital
Rezerve din reevaluare
Rezerve legale
Rezerve statutare sau contractuale
Rezerve reprezentand surplusul realizat
din rezerve din reevaluare
..Alte rezerve
Actiuni proprii
Rezultatul reportat
reprezentind profitul
nerepartizat sau pierderea
neacoperita
Rezultatul reportat provenit
din adoptarea pentru prima
data a IAS, mai putin IAS 29
Rezultatul reportat provenit
din corectarea erorilor
contabile
Rezultatul reportat provenit
trecerea la aplicarea
Reglementarilor contabile
conforme cu Directiva a
patra a Comunitatilor
Economice Europene
Profitul sau pierderea
exercitiului financiar
Repartizarea profitului
TOTAL

Sold la
1 ianuarie
2018
1
3.507.468

Cresteri
TOTAL
prin
din care
transfer
2
3

Reduceri
TOTAL Prin
din care transfer
4

3.507.468

25.343.731
701.493

25.343.731
701.493

36.817.472
27.137.986

36.817.472
27.137.986

6.919.769

-17.384.641

17.384.640

-12.909.232

0
83.043.278 -12.909.232

17.384.640

INTOCMIT
Director Economic

EC.DAN VASILE

EC.TUSA ANGELICA

Stampila unitati

-10.464.871

-30.293.873

ADMINISTRATOR,

Semnatura

Sold la
31 decembrie
2018

Semnatura

0
52.749.406

NOTA EXPLICATIVA NR 11 –Evenimente ulterioare datei bilantului

Potrivit IAS 10 –evenimentele ulterioare datei bilantului sunt acele
evenimente atat favorabile cat si nefavorabile ,care au loc intre data
bilantului si data la care situatiile financiare sunt autorizate pentru
publicare.
Sunt identificate doua tipuri de evenimente ulterioare datei bilantului,
dupa cum urmeaza:
-care fac dovada unor conditii/circumstante existente la data
bilantultui (care ulterior necesita ajustare)
-care indica circumstante ce au aparut ulterior datei bilantului
( care nu necesita ajustare pentru situatiile financiare in discutie,
dar pot produce efecte pentru perioada urmatoate sub aspectul
continuitatii)
Din aceasta categorie face parte infectia cu COVIT SARS 2 care s-a
extins la nivel mondial , cauzind decese si perturbari majore ale
economiilor incepind de la inchiderea temporara activitatilor pana
la o schimbare a prioritatilor materializate in productii strict
necesare in lupta cu pandemia.
In ce priveste SC DAN STEEL GROUP BECLEAN SA, incepind cu data
de 01.04.2020 are angajatii (cu exceptia pazei) in somaj tehnic

pentru o luna de zile, urmand ca in functie de masurilr luate de
guvern sa mai prelungeasca somajul sau nu.
Cred ca la aceasta data nu se poate face o analiza clara a efectelor
Pandemiei la nivel macro sau micro , atata timp ca inca lupta nu s-a
teminat , iar ceea ce ne conduce este o mare incertitudine privind
vietile noastre si ale familiilor.
Sigur, unitatea este pregatita sa reia productia ,dar conditiile si
greutatile pe care le va avea de deposit vor putea fi discutate doar
la aceea data.

DIRECTOR GENERAL
EC DAN VASILE

DIRECTOR ECONOMIC
EC TUSA ANGELICA

S.C. DAN STEEL GROUP BECLEAN S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE
pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2019
(toate sumele sunt exprimate in lei (“RON”), daca nu este specificat altfel)

Acestea sunt situatiile financiare individuale ale SC Dan Steel Group Beclean SA pentru
exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019. Situatiile financiare au fost intocmite in
conformitate cu Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata 2005, precum si cu cerintele Ordinului
Ministrului Finantelor Publice nr.10 /2019 privind principalele aspecte legate de intocmirea si
depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici.
Aceste situatii financiare se refera doar la Dan Steel Group Beclean SA.

NOTA 1: Active imobilizate
Valoare bruta

Denumirea elementului de
imobilizare
0
I. Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si
dezvoltare, brevete, concesiuni,
fond comercial
Alte imobilizari necorporale
Avansuri si imobilizari
necorporale in curs
Total imobilizari necorporale
II. Imobilizari corporale
Terenuri si amenajari teren
Constructii
Echipamente tehnologice si
masini
Alte imobilizari corporale
Imobilizari in curs
Avansuri imobilizari in curs
Total imobilizari corporale

Sold la
inceputul
exercitiului
financiar
1

Cresteri
2

Cedari,
Sold la sfarsitul
transferuri si
exercitiului
alte reduceri
financiar
3
4

31.476
515.253

3.103

31476
518.356

546.729

3.103

549.832

13.403.126
75.066.406

28.129.000

41.532.126
75066406

189.730.744
1.525.688
1.949.863
345.540
282.021.367

292.000

1.788.171

299.102
28.720.102

271
70.436
1.858.878

188.234.573
1.525.688
2.248.694
275.104
308.882.591

282.568.096

28.723.205

1.858.878

309.432.423

III.
TOTAL GENERAL

1

S.C. DAN STEEL GROUP BECLEAN S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE
pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2019
(toate sumele sunt exprimate in lei (“RON”), daca nu este specificat altfel)

NOTA 1: Active imobilizate (continuare)

Denumirea elementului de
imobilizare
0
I. Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si
dezvoltare, brevete, concesiuni,
fond comercial
Alte imobilizari necorporale
Total imobilizari necorporale
II. Imobilizari corporale
Terenuri si amenajari teren
Constructii
Echipamente tehnologice si
masini
Alte imobilizari corporale
Imobilizari in curs
Total imobilizari corporale

Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere
sau pierdere de valoare)
Ajustari
Sold la
inregistrate
inceputul
in cursul
Sold la sfarsitul
exercitiului
exercitiului Reduceri sau
exercitiului
financiar
financiar
reluari
financiar
1
2
3
4

87.066
87.066

87.066
87.066

23.142.842

2.217.974

25.360.816

88.884.272

9.586.042

866.969

77.766

112.894.083

11.881.782

1.890.985

122.884.880

112.981.149

11.881.782

1.890.985

122.971.946

1.890.985

96.579.329
944.735

III. Imobilizari financiare
TOTAL GENERAL
Imobilizari necorporale
La 31 decembrie 2019 valoarea neta contabila a imobilizarilor necorporale este de 459.663 lei
reprezentand in principal licente pentru programe informatice.Aceste active necorporale sunt
amortizate pe o perioada de 3 ani incepand cu luna urmatoare punerii in functiune,utilizand metoda
liniara de amortizare.
Imobilizari corporale
Valoarea contabila neta a imobilizarilor corporale la 31 decembrie 2019 este de 169.586.947 lei.
Metoda de amortizare utilizata pentru imobilizarile corporale este cea liniara.
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NOTA 2: Provizioane
La 31 decembrie 2019 societatea nu a constituit provizioane.
NOTA 3: Repartizarea profitului
Destinaţia profitului

Suma

Profit net de repartizat:
- rezerva legala
- acoperirea pierderii contabile
- dividende
- alte repartizari
Profit nerepartizat

-

-

TOTAL GENERAL

Conform prevederilor legale, dupa aprobarea de catre AGA , aceasta se va reflecta in Situatiile
financiare ale anului 2019.

NOTA 4: Analiza rezultatului din exploatare

Indicatorul
1
1. Cifra de afaceri neta
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5+6)
3. Cheltuielile activităţii de baza
4. Costul mărfurilor achiziţionate
5. Cheltuielile activităţilor auxiliare
6. Cheltuielile indirecte de productie
7. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)
8. Cheltuieli de cercetare
9. Cheltuieli de desfacere
10. Cheltuieli generale de administraţie
11. Alte venituri din exploatare
12. Rezultatul din exploatare (7-8-9-10+11)

Exercitiul
Curent
3
117.436.524

Exercitiul
Anterior

132.971.901
126.362.281
1.024.412

138.653.430
143.977.723
136.821.612
1.109.272

5.585.208
-15.535.377

6.046.839
-5.324.293

2.655.391
4.890.260
1.200.352

3.132.928
5.768.262
3.593.183
-10.632.300

-21.880.676

Societatea include in costul de productie cheltuielile directe si cheltuielile indirecte de productie,
cheltuielile de cercetare, cheltuielile de vânzare si marketing, iar cheltuielile generale de administraţie
nu sunt incluse in costul de productie.
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NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE
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(toate sumele sunt exprimate in lei (“RON”), daca nu este specificat altfel)

NOTA 5: Situatia creanţelor
Situatia creantelor la data de 31 decembrie 2019 in functie de lichiditate se prezinta astfel:
Sold la inceputul
exercitiului
financiar
Creante
1. Creante comerciale
2.Furnizori debitori
3. Sume de incasat de la entitatile afiliate
4. Impozit profit
3. Alte creante
TOTAL

(31.12.2019)
1.207.420
146.303
0
0
8.619.328
9.973.051

Termen de lichiditate

Sub 1 an
1.207.420
146.303
0
0
8.619.328
9.973.051

Peste 1an
-

Situatia creantelor la data de 31 decembrie 2018 in functie de lichiditate se prezinta astfel:
Sold la inceputul
exercitiului
financiar
Creante
1. Creante comerciale
2.Furnizori debitori
3. Sume de incasat de la entitatile afiliate
4. Impozit profit
3. Alte creante
TOTAL

Termen de lichiditate

(31.12.2018)
5.027.110
262.470

Sub 1 an
5.027.110
262.470

180.075
29.688.077
35.157.732

180.075
29.688.077
35.157.732

Peste 1an

Principalii clienti ai SC DAN STEEL GROUP BECLEAN SA sunt: SC Darmondo, SC
Arabesque, SC Damila, SC Albertema , SC Cipcos Mar Arges, SC Dacotrans Dambovita, SC Electra
Metal Distribution SRL .
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NOTA 5: Situatia datoriilor (continuare)
Situatia datoriilor la data de 31 decembrie 2019 in functie de exigibilitate se prezinta astfel:

Datorii

Sold la sfarsitul
exercitiului
financiar
31.12.2019

1. Furnizori
2. Efecte de plata
3. Sume datorate entitatilor afiliate
4. Furnizori de imobilizari
5. Clienti creditori
6. Furnizori facturi nesosite
7. Datorii fata de salariati
8. Asigurari sociale si contr asig munca
9. TVA de plata
10. Impozit salar
11. Alte impozite si taxe
12. Diverse retineri salar
13. Alte datorii si creante-tva esalonare
14. Fonduri speciale
15. Creditori diversi
16. Linie credit
17. Leasing
18. Credite pe termen lung
19. Catre asociati
TOTAL

Sub
1 an

20.440.208
10.008

20.440.208
10.008

3.623.060
352.505

3.623.060
352.505

263.311
747.375
390.333
125.631
120.143
67.200
6.139.745
55.658
843
86.020.419
10.608.441
32.716.346

263.311
747.375
390.333
125.631
120.143
67.200

161.681.226
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Termen de exigibilitate

55.658
843
86.020.419

1-5 ani

Peste
5 ani

6.139.745
-

-

10.608.441
32.716.346

-

112.216.694 49.464.532

S.C. DAN STEEL GROUP BECLEAN S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE
pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2019
(toate sumele sunt exprimate in lei (“RON”), daca nu este specificat altfel)

Situatia datoriilor la data de 31 decembrie 2018 in functie de exigibilitate se prezinta astfel:

Datorii

Sold la sfarsitul
exercitiului
financiar
31.12.2018

1. Furnizori
2. Efecte de plata
3. Sume datorate entitatilor afiliate
4. Furnizori de imobilizari
5. Clienti creditori
6. Furnizori facturi nesosite
7. Datorii fata de salariati
8. Asigurari sociale si somaj
9. TVA de plata
10. Impozit salar
11. Alte impozite si taxe
12. Diverse retineri salar
13. Dobanda de plata
14. Creditori diversi
15. Linie credit
16. Leasing
17. Credite pe termen lung
18. Catre asociati
TOTAL

6

Termen de exigibilitate
Sub
1 an

20.106.122
1.145.189

20.106.122
1.145.189

653.305
460.293
3.935.500
349.257
836.397
2.579.386
137.092
44.846
86.732

653.305
460.293
3.935.500
349.257
836.397
2.579.386
137.092
44.846
86.732

550.843
83.373.426
13.509.543
39.074.573
400.000
167.242.504

550.843
83.373.426

Peste
5 ani

1-5 ani
-

-

13.509.543
39.074.573
400.000
114.258.388 52.984.116

-

S.C. DAN STEEL GROUP BECLEAN S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE
pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2019
(toate sumele sunt exprimate in lei (“RON”), daca nu este specificat altfel)

NOTA 6. Principii, politici si metode contabile
PRINCIPII CONTABILE
Elementele prezentate in situatiile financiare anuale sunt evaluate in conformitate cu urmatoarele
principii contabile generale, conform contabilitatii de angajament. Aceste principii sunt prezentate mai
jos.
1. Principiul continuitatii activitatii – principiu care presupune ca unitatea isi continua in mod normal
functionarea, fara a intra in stare de lichidare sau reducere semnificativa a activitatii.
2. Principiul permanentei metodelor – principiu care presupune continuitatea aplicarii acelorasi reguli
si norme privind evaluarea, inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor patrimoniale si a
rezultatelor, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.
3. Principiul prudentei- principiu care presupune ca evaluarea trebuie facuta pe o baza prudenta si in
special :
•
•
•
•

poate fi inclus numai profitul realizat la data bilantului;
trebuie sa se tina cont de toate datoriile aparute in cursul exercitiului financiar curent sau al unui
exercitiu precedent, chiar daca acestea devin evidente numai intre data bilantului si data
intocmirii acestuia;
trebuie sa se tina cont de toate obligatiile previzibile si de pierderile potentiale care au luat nastere
in cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu anterior chiar daca acestea devin
evidente numai intre data bilantului si data intocmirii acestuia;
trebuie sa se tina cont de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor, chiar daca rezultatul
exercitiului financiar este pierdere sau profit.

4. Principiul independentei exercitiului. Trebuie sa se tina cont de toate veniturile si cheltuielile
corespunzatoare exercitiului financiar, fara a se tine seama de data incasarii sumelor sau a efectuarii
platilor.
5. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii. Conform acestui principiu,
componentele elementelor de activ sau de datorii trebuie evaluate separat.
6. Principiul intangibilitatii. Bilantul de deschidere pentru fiecare exercitiu financiar trebuie sa
corespunda cu bilantul de inchidere a exercitiului precedent.
7. Principiul necompensarii. Orice compensare intre elementele de activ si de datorii sau intre
elementele de venituri si cheltuieli este interzisa. Eventualele compensari intre creante si datorii ale
entitatii fata de acelasi agent economic pot fi efectuate, cu respectarea prevederilor legale, numai dupa
inregistrarea in contabilitate a veniturilor si cheltuielilor la valoarea integrala.
8. Principiul prevalentei economicului asupra juridicului. Prezentarea valorilor din cadrul elementelor
din bilant si contul de profit si pierdere se face tinind seama de fondul economic al tranzactiei sau al
operatiunii raportate si nu numai de forma juridica a acestora.
9. Principiul pragului de semnificatie. Orice element care are o valoare semnificativa trebuie prezentat
distinct in cadrul situatiilor financiare. Elementele de bilant si de cont de profit si pierdere care sunt
precedate de cifre arabe pot fi combinate daca:
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•
•

acestea reprezinta o suma nesemnificativa ;
si o astfel de combinare ofera un nivel mai mare de claritate, cu conditia ca elementele astfel
combinate sa fie prezentate separat in notele explicative.

Situatiile financiare au fost intocmite si prezentate cu respectarea principiilor prezentate mai sus.
a) Bazele intocmirii situatiilor financiare
Acestea sunt situatiile financiare individuale ale Societatii Dan Steel Group Beclean SA pregatite in
conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice 1802/2014 pentru aprobarea

Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile
financiare anuale consolidate . Conform Ordinul MF 1802/2014 situatiile financiare sunt pregatite
in conformitate cu:
•
•

Legea contabilitatii 82/1991 (republicata 2005)
Cerintele de prezentare specificate in OMF 1802/2014 cu modificarile ulterioare

Conform cerintelor OMF 1802/2014 cu modificarile ulterioare, aceste situatii financiare au fost
intocmite astfel incat sa fie conforme cerintelele in domeniu prevazute de legislatia si reglementarile
romanesti.
Societatea a intocmit situatiile financiare anuale pe baza balantei de verificare rezultata pe baza
reglementarilor mai sus mentionate.
Aceste situatii financiare se refera doar la Dan Steel Group Beclean SA.
Moneda de raportare
Aceste situatii financiare sunt prezentate in lei (“RON”) cu exceptia cazurilor in care este mentionata
specific o alta moneda utilizata.
Rotunjirea sumelor s-a facut la plus sau minus l leu , dupa primele doua zecimale.
Inregistrarile contabile pe baza carora au fost intocmite aceste situatii financiare sunt efectuate in lei
(“RON”) atat la cost istoric cat si la valoarea justa conform mentiunilor din politicile contabile ale
Companiei. si conform Ordinul MF 1802/2014
Situatiile financiare cuprind:
•
•
•
•
•

Bilant
Cont de profit si pierderi
Situatia modificarilor a capitalului propriu
Situatia fluxurilor de numerar
Note explicative la situatiile financiare anuale.

b) Conversia sumelor exprimate in valuta
Elementele monetare exprimate in valuta (disponibilitati si alte elemente asimilate, cum sunt
acreditivele si depozitele bancare, creante si datorii in valuta) au fost evaluate si raportate utilizand
cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei si valabil la data incheierii exercitiului
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financiar. Diferentele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, intre cursul de la data inregistrarii
creantelor sau datoriilor in valuta sau cursul la care au fost raportate in situatiile financiare anterioare
si cursul de schimb de la data incheierii exercitiului financiar, au fost inregistrate, la venituri sau
cheltuieli financiare, dupa caz.
Tranzactiile realizate in valuta sunt inregistrate la cursul de schimb valabil la data efectuarii
tranzactiei.
Ratele de schimb folosite pentru conversia soldurilor exprimate in valuta la 31 decembrie 2019 a fost
de 1 EUR=4,7793 lei(31 decembrie 2018 a fost de 1 EUR = 4,6639 lei).
c) Situatii comparative
Situatiile financiare pentru anul 2019 au fost intocmite in conformitate cu Ordinul MF 1802/2014
d) Imobilizari corporale
Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii economice viitoare si detinute pe o perioada
mai mare de un an.
Imobilizarile corporale de natura mijloacelor de productie sunt incluse in situatiile financiare la
valoarea actuala stabilita in decembrie 2005 in baza HG 403/2000 si HG 1553/2003 si OMF
1802/2014 , iar cladirile sunt inregistrate la valoarea corectata cu indicele de inflatie in decembrie
2013.
Cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizari corporale sunt recunoscute, de regula, drept cheltuieli
in perioada in care au fost efectuate. Reparatiile curente si imbunatatirile minore au fost recunoscute in
Contul de profit si pierdere la data la care au fost efectuate. Imbunatatirile semnificative
(modernizările) au fost capitalizate, daca acestea au extins durata de viata a activului sau au creat
posibilitatea de generare a unor beneficii economice.
Elementele de imobilizari corporale care sunt casate sau cedate sunt eliminate din bilant împreuna cu
amortizarea cumulata corespunzatoare.
Câştigurile sau pierderile obţinute in urma casării sau cedării unei imobilizari corporale au fost
determinate ca diferenta intre veniturile generate de scoaterea din evidenta si valoarea neamortizata,
inclusiv cheltuielile ocazionate de acestea si au fost prezentate ca venit sau cheltuiala, dupa caz in
contul de profit si pierdere.
Imobilizarile in curs includ costul constructiei, al imobilizarilor corporale si orice alte cheltuieli
directe. Acestea nu se amortizeaza pe perioada de timp pana cand activele relevante sunt finalizate si
puse in functiune.
Durata de utilizare economica este perioada in care un activ este prevazut a fi disponibil pentru
utilizare de catre o entitate sau numarul unitatilor produse ce se estimeaza ca vor fi obtinute prin
folosirea activului respectiv.
Amortizarea imobilizarilor corporale a fost calculata prin metoda liniara, incepand cu luna urmatoare
punerii in functiune, astfel incat sa se repartizeze costul sau valoarea acestora pe durata de viata utila
estimata.Costul de achizitie al activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economica trebuie
redus cu ajustarile de valoare calculate pentru a amortiza valoarea unor astfel de active, in mod
sistematic de-a lungul duratelor de utilizare economica.
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Terenul nu s-a amortizat.
Duratele de viata utila alocate diverselor categorii de imobilizari corporale sunt:

Categorie
Constructii industriale
Echipamente tehnologice pentru productie
otel
Aparate si instalatii de masurare, control,
reglare
Mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica, alte active
corporale

Ani
12-49
5-27
2-15
5-15
6-15

e) Imobilizarile necorporale
Imobilizarile necorporale (reprezentate de programe informatice) sunt inregistrate la costul de achizitie
si amortizate pe baza metodei liniare pe o durata de 3 ani.
f) Ajustari pentru depreciere si pierderi de valoare( pentru imobilizari )
Valoarea neta a activelor societatii, este actualizata la data fiecarui bilant pentru a determina posibile
scaderi de valoare.Imobilizarile trebuie sa faca obiectul ajustarilor de valoare, astfel incit sa fie
evaluate la cea mai mica valoare atribuita la data bilantului.
Daca activele imobilizate fac obiectul ajustarilor exceptionale exclusiv in scop fiscal se prezinta
situatia in note.
In anul 2019 nu a fost cazul de ajustari pentru activele imobilizate.
g) Investitii financiare
Pe parcursul anului 2019 nu au fost realizate investitii financiare.
h) Numerar si echivalente de numerar
Disponibilul include numerarul in casierie si la banci, in cont curent si depozite bancare, in lei si in
valuta.
i) Creante si obligatii curente
Creantele comerciale sunt recunoscute si inregistrate la suma originala a facturilor, minus
provizioanele pentru sumele necolectabile. Provizionul este constituit cand exista dovezi conform
carora Societatea nu va putea incasa creantele.
j) Stocuri:
1. Stocurile sunt evaluate la costul de achizitie. In cazul in care costul de achizitie sau costul de
productie este mai mare decat valoarea neta realizabila, stocurile sunt evidentiate la valoarea
neta realizabila. Valoarea neta realizabila reprezinta pretul de vanzare estimat a se obtine in
cursul activitatii comerciale curente, minus cheltuielile estimate de finalizare a produsului si
cheltuielile de realizare a vanzarii.
2. Contabilitatea stocului de produse finite se tine cantitativ valoric.

10

S.C. DAN STEEL GROUP BECLEAN S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE
pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2019
(toate sumele sunt exprimate in lei (“RON”), daca nu este specificat altfel)

k) Capital social
Dividende
Nu s-au acordat dividente.
l) Obligatii comerciale
Obligatiile comerciale sunt inregistrate la valoarea de cost, care reprezinta valoarea justa a obligatiei
ce va fi platita in viitor pentru bunurile si serviciile primite, indiferent daca au fost sau nu facturate
catre societate.
m) Provizioane
1. Provizioanele sunt recunoscute atunci cand Societatea are o obligatie curenta (legala sau
implicita) generata de un eveniment anterior, este probabil sa fie necesara o iesire de resurse care
sa afecteze beneficiile economice pentru a onora obligatia respectiva si poate fi realizata o buna
estimare a valorii obligatiilor, in acest sens in anul 2019 nu s-au constituit provizioane.
n) Instrumente financiare
Instrumentele financiare folosite de societate sunt evaluate la valoarea justa.
o) Beneficii acordate angajatilor
In cadrul activitatii curente pe care o desfasoara, societatea efectueaza plati catre statul român in
beneficiul angajatilor sai. Toti salariatii societatii sunt inclusi in planul de pensii al Statului Român.
La data pensionarii pentru limita de varsta, salariatii primesc o indemnizatie conform prevederilor
contractului colectiv unic de munca la nivel de societate. Nu s-au constituit provizioane pentru acest
gen de cheltuieli.
p) Venituri
Veniturile sunt inregistrate in momentul in care riscurile semnificative si avantajele detinerii
proprietatii asupra bunurilor sunt transferate clientului. Sumele reprezentand veniturile, nu includ
taxele de vanzare (TVA).
q) Impozite si taxe
Societatea calculeaza impozitul pe profit pe baza situatiilor financiare intocmite in conformitate cu
reglementarile legale in materie.
Datoriile legate de impozite si taxe sunt inregistrate in perioada la care se refera.
r) Subventii guvernamentale
In cursul anului 2019 societatea nu a beneficiat de subventii guvernamentale.
s) Costurile indatorarii
Pentru finanatare societatea are in derulare mai multe credite angajate.
Costurile cu dobinzile aferente anului 2019 sunt in suma de 3.781.866 lei.
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t) Continuitatea activitatii
Managementul a analizat problema oportunitatii intocmirii situatiilor financiare avand la baza
principiul continuitatii activitatii.
u) Rezultatul reportat si rezerve

Rezultatul reportat cont 117 a fost afectat in sensul descresterii cu suma reprezentind pierderea
realizata in anul 2018 .

v) Parti afiliate
Partile se considera afiliate in cazul in care una din parti, fie prin proprietate, drepturi contractuale,
relatii familiale sau de alta natura, are posibilitatea de a controla in mod direct sau de a influenta in
mod semnificativ cealalta parte. Au fost considerate entitati afiliate entitatile care indeplinesc
conditiile stipulate in Subcapitolul 1, Sectiunea 1(2) alin 12,din Reglementarile contabile parte
integranta a OMFP 1802/2014.
- SC DAN STEEL GROUP NEGRESTI OAS SA
- SC HELIOS SA ALESD
w) Datorii si active contingente
Societatea nu are datorii si active contingente la 31 decembrie 2019.
x) Leasing financiar si/sau operational
1. In anul 2019 unitatea are in derulare 26 contracte de leasing financiar.
2.Suma ramasa de plata la 31.12.2019 din aceste contracte este de 2.896.619 EUR
3.Societatea nu a avut contracte de leasing operational in cursul anul 2019.
y) Evenimente ulterioare datei bilantului
Pentru intocmirea situatiilor financiare, conducerea societatii face anumite estimari si
presupuneri care afecteaza valorile raportate ale activelor si pasivelor la data bilantului, precum si
veniturile si cheltuielile perioadei raportate. Rezultatele reale pot fi diferite de cele estimate.
z) Estimari
Efectul schimbarii estimarilor contabile este calculat anticipat si este inclus in determinarea
rezultatului net aferent:
- perioadei in care s-a realizat schimbarea, daca este singura perioada afectata;
- perioadei in care s-a realizat schimbarea si perioadele ulterioare, daca schimbarea le
afecteaza pe toate.
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(toate sumele sunt exprimate in lei (“RON”), daca nu este specificat altfel)

NOTA 7: Participatii si surse de finantare
Capital social
Sold la inceputul Sold la sfarsitul
exercitiului
exercitiului
financiar /
financiar /
Numar /
Numar /
1.402.987
1.402.987
RON
RON
2,5
2,5

Capital subscris actiuni ordinare
Capital subscris actiuni preferentiale
Valoare nominala actiuni ordinare
Valoare nominala actiuni preferentiale
Valoare capital social

3.507.468

3.507.468

Capitalul social subscris este integral varsat .
Participatii si surse de finantare
Structura actionariatului

Sold la inceputul
exercitiului
financiar
1175218
SC Dan Steel Group Negresti SA
Alti actionari

Sold la sfarsitul
exercitiului
financiar
83,7654%
1175218

83,7654%

227769

16,2346%

227769

16,2346%

1.402.987

100%

1.402.987

100%
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S.C. DAN STEEL GROUP BECLEAN S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE
pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2019
(toate sumele sunt exprimate in lei (“RON”), daca nu este specificat altfel)

NOTA 8: Informatii privind salariatii, administratorii si directorii

In timpul anului 2019, Societatea a platit urmatoarele indemnizatii membrilor Consiliului de
Administratie (“C.A.”) si conducerii executive:
Precedent
Membri ai C.A indemnizatii
Directori salarii
- conducere executiva

Curent

116804

86.832

928824

952.370

Nu s-au acordat avansuri sau credite administratorilor societatii sau directorilor societatii.
La incheierea exercitiului financiar nu exista garantii sau obligatii viitoare preluate de Societate in
numele administratorilor sau directorilor.
Salariati
Numarul mediu al salariatilor in cursul anului 2019 precum si 2018 este urmatorul :

Precedent

Curent

Muncitori

353

305

Personal tehnic, economic si administrativ
Total

52
405

44
349

Informatii privind salariatii, administratorii si directorii
Cheltuielile cu salariile si taxele aferente inregistrate in cursul anului 2019 precum si 2018 sunt
urmatoarele.
Cheltuieli cu salariile
Salarii brute aferente exercitiului
Cheltuieli cu tichetele de masa
Cheltuieli cu asigurarile sociale
Cheltuieli cu asigurarile sociale de sanatate
Cheltuieli cu contributia pentru protectia sociala a somerilor
Cheltuieli pentru fond de accidente si boli profesionale
Cheltuieli fond national de sanatate
Cheltuieli contrib asiguratorie
Alte cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala
TOTAL
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Precedent
14056353
1220265

Curent
13.108.416
1202151

315219
117424
15.709.261

295.200
132.906
14.738.673
17.219.503

S.C. DAN STEEL GROUP BECLEAN S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE
pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2019
(toate sumele sunt exprimate in lei (“RON”), daca nu este specificat altfel)

NOTA 9: Principalilor indicatori economico-financiari
INDICATORI

Precedent

1.INDICATORI DE LICHIDITATE
A.INDICATORUL LICHIDITATII CURENTE - indice (Active curente/Datorii curente)
B.INDICATORUL LICHIDITATII IMEDIATE - indice (Active curente-Stocuri/Datorii curente)
2.INDICATORI DE RISC
A.INDICATORUL GRADULUI DE INDATORARE
(Capital imprumutat/capital propriu)*100
(Capital imprumutat/capital angajat)*100
B.INDICATORUL PRIVIND ACOPERIREA DOBINZILOR
3.INDICATORI DE ACTIVITATE(IND.DE GESTIUNE)
A.VITEZA DE ROTATIE A STOCURILOR(RULAJ STOC) nr.
rotatii
(Costul vanzarilor/Stocul mediu)
B.NUMARUL DE ZILE DE STOCARE – zile (Stoc mediu/Costul vanzarilor x 365)
C.VITEZA DE ROTATIE A DEBITELOR-CLIENTI –zile(Sold mediu clienti/Cifra de afaceri)*365
D.VITEZA DE ROTATIE A ACTIVELOR IMOBILIZATE – nr.
rotatii (Cifra de afaceri/Active imobilizate)
E.VITEZA DE ROTATIE A ACTIVELOR TOTALE – nr. rotatii
(Cifra de afaceri/Total active)
4.INDICATORI DE PROFITABILITATE
A.RENTABILITATEA CAPITALULUI ANGAJAT %
(Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit/capital
angajat)
B.MARJA BRUTA DIN VINZARI %
(Profitul brut din vanzari/Cifra de afaceri x100)
5.INDICATORI PRIVIND REZULTATUL PE ACTIUNE
A.REZULTATUL PE ACTIUNE
Profit net atribuibil actiunilor comune RON/actiune
Numar de actiuni comune luate in calcul.
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Curent

0,387

1,661

0,319

1,502

63%
38,95%

93,77%
42,05%

6,772

1,152

116,54

316,78

13,92

4,197

0,817

0,629

0,553

0,547

0,13%

1.402.987

1.402.987

S.C. DAN STEEL GROUP BECLEAN S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE
pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2019
(toate sumele sunt exprimate in lei (“RON”), daca nu este specificat altfel)

NOTA 10: Alte informatii
a) Informatii cu privire la prezentarea societatii:
SC DAN STEEL GROUP BECLEAN SA este o societate cu personalitate juridica, romana, facand
parte din grupul SC DAN STEEL GROUP NEGRESTI-OAS SA, producatoare de produse
metalurgice. Societatea are sediul principal in loc.Beclean, str. Valea Viilor nr.3 fiind inregistrata la
Registrul Comertului sub nr. J06/14/1991, C.I.F. RO 573652.
Societatea produce produse metalurgice pentru clienti atat pentru piata interna cat si pentru piata
internationala facand export direct .
Situatiile financiare anuale incheiate la 31.12.2018 sunt proprii S.C. Dan Steel Group Beclean S.A. si
nu grupului.
Situatiile financiare anuale sunt intocmite in lei.
In baza Ordinul MF 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile
financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate , societatea prezinta
situatii financiare auditate si nu intocmeste situatii anuale consolidate fiind societate fiica a grupului de
firme SC DAN STEEL GROUP SA.( cel mai mic grup).
SC Dan Steel Group Negresti-Oas SA, societatea mama a Dan Steel Group Beclean SA, face
consolidarea conturilor,
Structura conducerii la 31 decembrie 2019:
La sfarsitul anului, responsabilitatea conducerii Societatii revenea urmatoarelor persoane:
Pozitie
Director general
Director general adjunct
Director tehnic
Director economic
Director productie
Director calitate
Director achizitii, import-export
Director vanzari-marketing

Nume
Dan Vasile
Denes Melania
Bot Lazar
Tusa Angelica
Bondor Dorin
Marc Maria
Batinas Adrian
Bodiu Marieta

Structura Consiliului de Administratie la 31 decembrie 2019:
Pozitie
Presedinte
Vicepresedinte
Membru

Nune
DAN VASILE
REVAI TAMAS
DENES MELANIA ADRIANA
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S.C. DAN STEEL GROUP BECLEAN S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE
pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2019
(toate sumele sunt exprimate in lei (“RON”), daca nu este specificat altfel)

NOTA 10: Alte informatii (continuare)
Detalii cu privire la societăţile din cadrul grupului sunt următoarele :
Nume societate
SC NEGRESTI-OAS
SC NEGRESTI-OAS
SC NEGRESTI-OAS

Tip tranzactii
Livrari produse
Aprovizionare sirma laminata
Prestari servicii, diverse

Tara de
Sediu social
origine
Romania NEGRESTI-OAS
Romania NEGRESTI-OAS
Romania NEGRESTI-OAS

b) Metoda de transformare a activelor, pasivelor, veniturilor si cheltuielilor din devize in
moneda locala
Descriere in Nota 6, paragraful c) “Conversii valutare”
c) Informatii referitoare la impozitul pe profit

Profit(pierdere) contabila
Cheltuieli nedeductibile
Pierderea fiscala din anii precedenti
Profit impozabil/(Pierderea fiscala)a anului
Impozit pe profit 16%
Credit fiscal-sponsorizare-profit reinvestit
Impozit pe profit datorat

Precedent
-17.384.641
395.437

Curent
-30.293.873
74.592

-16.989.204

-30.219.281

Impozitul pe profit declarat de societate pentru anul raportat este de 334.020 lei, s-a platit suma de
334.020 lei. Fata de impozitul datorat , societatea are de recuperat 101.139 lei impozit pe profit
conform declaratie anuale 101
Precedent
Impozit pe profit de plata
Cheltuiala cu impozitul pe profit
Impozit pe profit platit
Impozit pe profit inregistrat direct pe rezultatul reportat(se aduna)
Impozit pe profit de recuperat
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Curent
-

180.075

-

180.075

-

S.C. DAN STEEL GROUP BECLEAN S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE
pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2019
(toate sumele sunt exprimate in lei (“RON”), daca nu este specificat altfel)

NOTA 10: Alte informatii (continuare)
d) Total vanzari – produse finite
Vanzari pe arii geografice
Precedent
Export din care:
Algeria
Albania
Serbia
Ungaria
Slovacia
Polonia
Tunisia
Republica Moldova
Cehia
Croatia
Bosnia
Maroc
Muntenegru
USA
Germania
Italia
Total Export

12.994.259
6.390.487

Curent

9.141.067
145.296

155.486

Vanzari la intern
Total vanzari

19.540.232

9.286.363

141.269.689
160.809.921

128.110.725
137.397.088

e) Evenimente ulterioare
Nu exista alte evenimente ulterioare care sa necesite prezentare.
f) Cheltuieli de audit
Auditul societatii in anul 2019 a fost asigurat de firma SC E.M.AUDIT-CONT SRL. Onorariile sunt
stabilite pe baza contractului incheiat intre cele doua parti.
g) Cheltuieli cu chirii si leasing
La 31 decembrie 2018, Societatea nu era parte ca locatar in nici un contract de leasing operational.
Cheltuielile cu chiriile inregistrate in 2019 sunt in suma de 470.966 lei.
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S.C. DAN STEEL GROUP BECLEAN S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE
pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2019
(toate sumele sunt exprimate in lei (“RON”), daca nu este specificat altfel)

h) Angajamente
Actualul regim de penalitati si amenzi aplicabile in cazul depistarii unor incalcari ale
prevederilor legale din Romania este foarte sever. Penalitatile pot ajunge pana la confiscarea sumelor
in cauza (daca este vorba de incalcari ale regimului valutar), precum si aplicarea unor amenzi ce pot
ajunge pana la 100% din valoarea taxelor si impozitelor neplatite. Majorarile de intarziere (aplicate la
sumele de plata efectiv ramase) reprezinta procente care variaza si se aplica zilnic sau lunar. Prin
urmare, penalitatile si amenzile pot ajunge la sume importante de platit catre stat. Societatea are ca
prioritate achitarea la termen a obligatiilor la bugetul asigurarilor sociale si bugetul de stat.
Societatea considera ca si-a achitat la timp si in totalitate toate taxele, impozitele si dobanzile aferente.

ADMINISTRATOR

INTOCMIT

EC. DAN VASILE

EC.TUSA ANGELICA

Semnatura

Director Economic

Stampila unitatii

Semnatura
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S.C. DAN STEEL GROUP BECLEAN SA
Loc.Beclean
Str. Valea Viilor nr.3
Jud. Bistrita – Nasaud

RAPORT DE GESTIUNE
al Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in anul 2019

Situatiile financiare anuale pentru anul 2019 au fost intocmite in conformitate cu Legea
Contabilitatii nr.82/1991 republicata, Ordinul MFP nr 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor
contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate ,
OMFP 3781/23.12.2019 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor
financiare anuale.
Bilantul contabil intocmit la data de 31 decembrie 2019 , contul de profit si pierdere aferent,
situatia fluxurilor de trezorerie, situatia modificarilor capitalului propriu si notele explicative
intocmite se identifica prin urmatoarele elemente:

CAPITALURI PROPRII
CIFRA DE AFACERI
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI

52.749.406 lei
117.436.524 lei
- 30.293.873 lei

ANALIZA PRINCIPALELOR CAPITOLE DE BILANT

A. IMOBILIZARI

Activele imobilizate au crescut per total cu 26.861.224 lei suma ce cuprinde : cumparari
de terenuri ,puneri in functiune, cit si cresterile aferente investitiilor in curs sau avansurilor acordate
pentru imobilizari.
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Investitiile finalizate in anul 2019 sunt urmatoarele:
Achizitii terenuri

28.129.000 lei

DOTARI

Masini de confectionat fibra metalica -1 set

292.000 lei

TOTAL INVESTITII 2019

28.421.000 LEI

Utilaje casate

1.788.177 lei

TOTAL INVESTITII 2019 CONFORM BILANT

26. 632.829

lei

La sfirsitul anului unitatea a inregistrat o crestere a investitiilor in curs si avansuri acordate
pentru imobilizari , in suma de 228.395 lei , reprezentind lucrari in diferite stadii.,sau avansuri.

B. ACTIVE CIRCULANTE
1. STOCURI
In anul 2019 stocurile au avut urmatoarea evolutie :
Nr.crt
1.
2.
3.
4.

ELEMENTE DE STOCURI
Materii prime si materiale
Productie in curs de executie
Produse finite si marfuri
Avansuri pentru cumparare de
stocuri
TOTAL

31.12.2018

31.12.2019

%

11.472.769
4.609.264
27.501.702
684.113

7.183.969
932.485
9.153.593
570.630

62,62
20,23
33,28
83,41

44.267.848

17.840.677

40,30
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Activele circulante de natura stocurilor au scazut cu 59,70 %, in primul rind datorita
scaderii stocuilor de produse finite, de materii prime si materiale, productie neterminata ,
precum si a avansulor acordate la sfirsitul anului .

1. CREANTE
Creantele sunt reflectate in contabilitate la valoarea lor nominala.
Structura creantelor se prezinta astfel:

a) Creante comerciale
b) Alte creante

31.12.2018
5.289.580
29.868.152

31.12.2019
1.353.723
8.619.328

%
25.59
28.86

Creantele comerciale sunt cele normale pe circuit , in scadenta, conform livrarilor
efectuate.
La pozitia alte creante s-a inregistrat , suma de 57.001 lei reprezinta tva aferent achizitiilor
neexigibil la 31.12.2019, suma de 274.893 lei ,reprezenta concedii medicale de incasat de la casa
de sanatate , iar suma de 8.171.801 lei reprezinta imprumut preluat de la SC Dan Steel Group
Negresti.

2. DISPONIBILITATI BANESTI
Disponibilitatile in sold la 31.12.2019 sunt in suma de 214.808 lei din care :
- conturi la banci
- casa in lei
- alte valori
- CEC – uri

53.383 lei
35.259 lei
20.671 lei
105.495 lei

C. DATORII
Datoriile totale la 31.12.2019 au valoarea de
structura astfel :
- datorii comerciale
- efecte de comert de platit
- datorii cu personalul
- impozite din care :
- impozit salarii
- datorii pentru asigurari sociale, somaj,contrib m.ca
- sume datorate institutiilor de credit
- leasing
- avansuri incasate de la clienti
- creditori diversi
3

161.681.226 lei si se prezinta in
24.063.267 lei
10.008 lei
330.511 lei

125.631 lei
747.375 lei
118.736.765 lei
10.608.441 lei
352.505 lei
843 lei

- fonduri speciale, taxe si varsaminte
55.658 lei
-tva de plata
390.333 lei
-tva esalonat
6.093.260 lei
-alte impozite
120.143 lei
-alte datorii la buget
46.486 lei
Din datoriile prezentate, cele aferente bugetului de stat si asigurarilor sociale se refera
la debite curente ., precum si debite esalonate
In ce priveste sumele datorate institutiilor de credit, acestea au fost puse la dispozitia unitatii in
baza contractelor inregistrate cu fiecare banca.
Pentru datoriile comerciale , platile se fac conform contractelor incheiate cu firmele
furnizoare.

D. CAPITALURI PROPRII

Capitalurile proprii au scazut cu 17.384.641 lei fata de anul trecut ca urmare a pierderii
inregistrate.

II.CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
Contul de profit si pierdere s-a intocmit pe baza datelor inregistrate in conturile de
venituri si cheltuieli si se prezinta astfel, in comparatie cu anul 2018 .
Nr.crt INDICATORI
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8

Venituri din
exploatare
Cheltuieli pentru
exploatare
Rezultat din
exploatare
- Profit
- Pierdere
Venituri financiare
Cheltuieli
financiare
Rezultatul
financiar
- Profit
- Pierdere
Venituri totale
Cheltuieli totale

REALIZAT
2018
142.246.613

REALIZAT
2019
96.880.077

%
68.11

152.878.913

118.760.753

77.68

-10.632.300

-21.880.676
205.79

840.331
7.592.672

538.290
8.951.487

-6.752.341

64.06
117.90

-8.413.197

124,60

143.086.944
160.471.585

97.418.367
127.712.240

4

68.08
79.59
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Rezultatul total al
exercitiului
Impozit pe profit
Rezultatul net

10
11

-17.384.641

-30.293.873

174.26

Rezultatul total al exercitiului a fost influentat de nivelul productiei obtinute,mai mic decit cel din
2018 , precum si de rezultatul financiar obtinut ,rezultat datorat in cea mai mare parte evolutiei
cursului valutar.

Inventarierea patrimoniului societatii pe anul 2019 s-a efectuat conform deciziilor
semnate de conducatorul societatii, diferentele rezultate fiind inregistrate in contabilitate.

PENTRU IMBUNATATIREA ACTIVITATII SE IMPUNE:
-

Realizarea nivelelor de productie planificata ,si valorificarea ei la cele mai bune preturi
din piata
realizarea programului de investitii si dotari in limita surselor create
diversificarea productiei, cresterea gradului de prelucrabilitate si astfel a pretului mediu

Ca urmare a celor prezentate supunem aprobarii ADUNARII GENERALE A
ACTIONARILOR prezentul Raport de gestiune, Bilantul contabil la 31.12.2019 in
forma prezentata, Contul de profit si pierdere pe anul 2019 .

PRESEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
EC. DAN VASILE
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