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Raport anual al Consiliului de Administrație, în conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr 5/2018 și a Ordinului 

ministerului finanțelor publice 802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile 

financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate 
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Tel:   0744 28 44 57 
E-mail:   urc.vașcău@yahoo.com  

 

 

 

RAPORT ANUAL 
al Consiliului de Administrație conform prevederilor Regulamentului nr. 5/2018 privind 

emitenții și operațiuni de piață și cele ale Legii nr. 4/2017. 

 

Pentru exercițiul financiar 2021 

Denumirea societății comerciale URC S.A. 

Sediul social Vașcău, str. Argeșului, nr. 15, jud. Bihor 

Numărul de telefon 0744 624 953 / 0744 28 44 57 

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului 2400615 

Număr de ordine în Registrul Comerțului J05/2804/1992 

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise BVB , ATS AeRO  

Capitalul social subscris și vărsat 163,530.00 lei 

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială URC S.A: 1.635.000 acțiuni 

nominative in valoare nominal de 0,10 lei pe acțiune. 

 

 

 

2
30-22.11.2013 

 

Nr inreg.|intrare|iesire|  11/29.04.2022 

Data raportului 29.04.2022 
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1. Analiza activității societății comerciale 

1.1. a) Descrierea activității de bază a societății comerciale:  

Obiectul principal de activitate al societății este: fabricarea de confecții metalice si părți componente ale 

structurilor metalice, cod CAEN 2511; 

b) Precizarea datei de înființare a societății comerciale: 01.09.1992; 

c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale, ale filialelor sale 

sau ale societăților controlate, în timpul exercițiului financiar – nu este cazul; 

d) Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active – nu este cazul; 

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății: 

1.1.1. Elemente de evaluare generală: 

a) profit – 103776,00 lei (pierdere brută) 

b) cifra de afaceri - 186843,00 lei  

c) export – 0,00 lei 

d) cheltuieli totale  –   77667,00 lei  

e) venituri totale – 186940,00 lei 

f) lichiditate (disponibil în cont etc.) – 100013,00 lei 

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale 

- societatea își obține veniturile din servicii de închiriere.  

a) principalelor piețe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu și metodele de distribuție – piața 

interna (în speța piața locala din zona Vașcău) 

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse import) 

- materiile prime,  piese des schimb si consumabile se aprovizionează de pe piața internă.  
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1.1.4. Evaluarea activității de vânzare  

a) Descrierea evoluției vânzărilor secvențial pe piața internă și/sau externă și a perspectivelor vânzărilor pe 
termen mediu și lung; 

 

 

 

 

 

 

31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021

23.692,00 207.731,00 92.413,00 186.940,00Venituri totale

31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021

23.692,00 207.731,00 92.413,00 186.940,00

23.692,00 207.731,00 92.413,00 186.940,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

financiare

extraordinare

(perioada)

Venituri totale  (din care)

din exploatare

31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021

23692,00 207731,00 92413,00 186940,00

20.492,00 189.428,00 92.413,00 186.843,00

0,00 14.168,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

3.200,00 4.135,00 0,00 97,00

producția vândută

vânzarea mărfurilor

alte venituri din exploatare

venituri din variația stocurilor

Venituri din exploatare (din care)

31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021

20.492,00 203.596,00 92.413,00 186.843,00

(perioada)

Total cifra afaceri
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b) Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al societății comerciale, a ponderii pe piață a 
produselor sau serviciilor societății comerciale și a principalilor competitori – datorită amplasamentului 
și specificului activității societatea nu are competitori locali. 

c) Descrierea oricărei dependențe semnificative a societății comerciale fată de un singur client sau fată de 
un grup de clienți a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor 

societății – societatea își realizează in cea mai mare parte veniturile din relațiile comerciale pe care 
le are cu partenerii Tavimet SRL, Construct Mod SRL, Drum Asfalt SRL, General Distribution Grup 
SRL. 

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajați/personalul societății comerciale 

a) Precizarea numărului și a nivelului de pregătire a angajaților societății comerciale precum și a gradului de 
sindicalizare a forței de muncă – societatea nu dispune de salariați  

b) Descrierea raporturilor dintre manager și angajați precum și a oricăror elemente conflictuale ce 
caracterizează aceste raporturi – nu este cazul 

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător 
Descrierea sintetică a impactului activităților de bază ale emitentului asupra mediului înconjurător precum 
și a oricăror litigii existente sau preconizate cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului 
înconjurător – nu este cazul  

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare – nu este cazul 

Precizarea cheltuielilor în exercițiul financiar precum și a celor ce se anticipează în exercițiul financiar 
următor pentru activitatea de cercetare dezvoltare – nu este cazul 

1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului 

a) Lichiditatea și solvabilitatea  

 

 

 

 

 

31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021

1,98528 2,44596 3,26621 6,84226Rata lichiditatii curente (capitalului circulant)

31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021

0,84066 0,97302 2,12280 5,04940Rata lichiditatii rapide sau testul acid 

31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021

0,00149 0,18662 0,64592 2,43264Rata lichiditatii de plată sau cash ratio

31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021

0,73 0,77 0,78 0,89Rata solvabilitatii patrimoniale 

31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021

3,72 4,38 4,54 9,07Rata solvabilitatii generale 
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b) patrimoniul net 

 

 

c) riscul de faliment 

 

 

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale 

a) Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce 

afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului 

anterior. 

- imposibilitatea (atât datorita specificului activității cat si amplasamentului) reorientării spre alți 

parteneri sau spre alte activități. 

31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021

239.335,00 219.067,00 292.394,00 372.818,00

64.397,00 50.043,00 64.465,00 41.113,00

174938,0 169024,0 227929,0 331705,0

(perioada)

Total activ

Activ net 

Total datorii și venituri în avans

31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021

Nivel optim 2,70 2,70 2,70 2,70

1,80 1,80 1,80 1,80

0,84 2,26 2,45 4,24

Modelul Altman                                                                                                                          perioada

URC S.A.

Nivel minim recomandat
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b) Prezentarea și analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației 

financiare a societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. 

- comparativ cu anul trecut societatea nu estimează modificări majore în ceea ce privește situația 

financiara sau  înregistrarea de venituri suplimentare. 

2. Activele corporale ale societății comerciale 

2.1. Precizarea amplasării și a caracteristicilor principalelor capacități de producție în proprietatea societății 

comerciale. – capacitățile de producție sunt amplasate in localitatea Vașcău, str. Agestului nr 13, 

județul Bihor. 

2.2. Descrierea și analizarea gradului de uzură al proprietăților societății comerciale. – utilajele au un nivel 

ridicat de uzură, in cea mai mare parte depășindu-se durata normală de funcționare. 

2.3. Precizarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale 

societății comerciale – nu este cazul 

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială 

3.1. Precizarea piețelor din România și din alte tari pe care se negociază valorile mobiliare emise de 

societatea comercială – Acțiunile societății se tranzacționează pe BVB , ATS AeRO 

3.2. Descrierea politicii societății comerciale cu privire la dividende. Precizarea dividendelor 

cuvenite/plătite/acumulate în ultimii 3 ani și, dacă este cazul, a motivelor pentru eventual micșorare a 

dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani – societatea nu a acordat dividende  

3.3. Descrierea oricăror activități ale societății comerciale de achiziționare a propriilor acțiuni – nu este 

cazul 

3.4. În cazul în care societatea comercială are filiale, precizarea numărului și a valorii nominale a acțiunilor 

emise de societatea mamă deținute de filiale. – nu este cazul  

3.5. În cazul în care societatea comercială a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță, prezentarea 

modului în care societatea comercială își achită obligațiile fată de deținătorii de astfel de valori mobiliare – 

nu este cazul  

4. Conducerea societății comerciale 

Administrarea societății este asigurata de un consiliu de administrație format din 3 (trei) membri, după cum 

urmează: Ec. Luput Iulian – președinte; Ec. Micle Traian – membru; Ec. Luput Ciprian - membru 
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5. Situaţia financiar-contabilă 
a) dinamica bilanțului contabil în ultimii ani: 

 

 

b)dinamica rezultatului 

 

 

 

(sold la)
31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021

111.489 96.664 81.838 91.512

111.489 96.664 81.838 91.512

73.710 73.710 73.710 73.710
54.040 39.354 95.207 107.583

96 9.339 41.639 100.013
127.846 122.403 210.556 281.306

239.335 219.067 292.394 372.818

ACTIV

total 

total 

Active circulante                 

Active imobilizate

Cheltuieli în avans

casa și conturi la bănci 

imobilizări necorporale
imobilizări corporale
imobilizări financiare

stocuri
creanțe
investiții pe termen scurt 

TOTAL

(sold la)
31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021

64.397 50.043 64.465 41.113

63.449 72.360 146.091 240.193
174.938 169.024 227.929 331.705

163.530 163.530 163.530 163.530

3.813 3.813 3.813 3.813

199.772 199.772 199.772 204.961

sold C

sold D 155.059 192.176 198.091 139.186

sold C 58.905 103.776
sold D 37.118 5.915

5.189

174.938 169.024 227.929 331.705
174.938 169.024 227.929 331.705

239.335 219.067 292.394 372.818

Capitaluri - total

Capitaluri proprii

TOTAL

Repartizarea profitului 

Datorii curente <  1 an 

Datorii termen lung > 1 an 

act. circulante nete /dat.curente nete
total ative - datorii curente

Provizioane

Venituri în avans

Capital și rezerve

Profitul sau pierderea reportată

PASIV

Profitul sau pierderea exercițiului financiar  

Capital

Rezerve din reevaluare

Rezerve legale și alte rezerve

31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021

-36.817 -4.521 61.500 109.411

0 0 0 -138

-36.817 -4.521 61.500 109.273

0 0 0 0

-36.817 -4.521 61.500 109.273

Rezultatul de exploatare 

Rezultatul financiar

Rezultatul curent 

Rezultatul extraordinar 

Rezultatul brut 

-37.118 -5.915 58.905 103.776Rezultatul net
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6. Semnături 

 

 

 

 

 

 

 













































U.R.C. S.A. 

 

1 | P a g e               
| VASCAU Str. Argesului,  Nr. 13, Jud. BIHOR |  urc.vascau@yahoo.com | 

| RO 2400615   -  J05/2804/1992 | 
| RO35 RNCB 0037 0220 5261 0001 -  BCR – STEI | 

 
DECLARATIE 

(in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr 5/2018) 
 
 
URC S.A.  
Sediul social Vașcău, str. Argeșului, nr. 15, jud. Bihor 
Numărul de telefon/fax 0744 28 44 57 / 0744 624 953  
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului RO 2400615 
Activitatea preponderenta: 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale 
structurilor metalice 
 
 
Prin prezenta declarație se certifică faptul că:  

a) situațiile financiar-contabile pentru exercițiul 2021 au fost întocmite în conformitate cu 

prevederile Ordinului nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind 

situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate; 

b)  situațiile financiar-contabile oferă o imagine corecta si conforma cu realitatea obligațiilor, 

poziției financiare, contului de profit si pierdere și a performanțelor financiare; 

c) raportul anual prezinta în mod corect informațiile despre URC S.A. conform 

Regulamentului ASF nr 5/2018 si a Legii 24/2017 și realizează o descriere a principalelor 

riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate; 

d) societatea își desfășoară activitatea în condiții de continuitate. 

 
Pentru Consiliul de Administrație.  
 
Președintele Consiliului de Administrație 
 
Lupuț Nicolae-Iulian 

 
 

2
30-22.11.2013 

 

Nr inreg.|intrare|iesire|  12/29.04.2022 
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llrkla "' �onfonmtatc cu 0!.trf' 11102.12014 Jlftlltll �o� Rqµ,:menlanloc <>lDtabile pr,,mJ .;1uau ,le 
finan<:tare anualc 1nJi--ichtale St ••....Uilc lina1�,.ae 'lnuale OO<tsol!d.ltt, cu modifu:anle uhcnwre " pcnm, 
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,,,d wnnol 1nk."'ITI pe c= oondltcen-a ,I con'!ld,,n l>CCCSllf p,.,iw a pernme Hloomi.ea do "ttwl{" w,.,,.,,;.,... 
lips� de <k.,i.mnn serr,n,f..,altYC,, caurrue fie ck ftauda. lie de eroiw-e 

1. ln inm..::mirea sltl.llllnlor fin:m<:1-. CQloduct:rca c.<IC rcspon.sabua peulru 111,,u.urca capacnsan �oc,etan, de 
..... coolinua aciMTnl"", p"-.<en1:md. dllca esie ta,ul """"'de reimtoare la a:>nl1Du11uea :icn,·naw si 
ullh7Jllld eonrab,hll>lo:a pc ha,a cooti11wlani ac11utah� cu noepna ca,,,1•1 ID C2l'e conducc-n:a fie 
111tclllwneaza ,;e. hchod,:,e S<.octaan S1111 sa <.IJJl'CllSCI openai,111o.Jc. fir, nu ..-e n 1C1 c aha al!em:uwa rcah:.10 
m afar.. actSlor,1 

8. Pe"""3nclc , .. sponsabole en g11,cm:mta <unt iesp,.:,nwb,lc pcnm., t.11pn,,·egl,cn:a pro<:e<ului de n11,ortare financma al Societalu 

9. Oh1er.::t1.vek nl><lSCrC .:a,ista, ID ubcina .. Ul)<.:I a'!lgurari R:Z<.>Hbolc P,\lr><I masun, 111 care sin,amle 
linat1<:u1re, m MAAmhtu. >UUt lipsnc d<: <k."llatunlri semnificll"c. C3llllle fie de lhluda. fie do eroore. pn;:cum 
SI m em""'ca mow r..opon al •.id11on1lui care 1Dcludc opuua D<l,'>Sml A�11iun:rea re>".On•btla rqm:nTilll om 
"" cl ,Kloca1 4, asigur-.:. dar nu � o 1',111.,1,c a flprulut c,, un audit dcsf:as .. ac �, conformi1111e i:., lSA � .. 
<li:tocu. 1m01dC11Una o dfflatw.r samuficanv:a. daca ac<.<ISUI = l """'1.,,..;J.., pol fi OM!Tale fie de frwda, 
fie de ,Toan: SI sum c,,ns;.Jnat:e ..,,,..,,tic,,1t,c Jaca se I""'� p.rcouniu. ,n mod ,.,,._.,,,ab;!, ca !ICcste.a. 
mdl'1dual s.iu rumulat. ,-or 1nfl11cnta d,....,-iziile ocnftOnuc., ak, ulilu:uonlo,. luai., 111 ba.z.a IU>..i<lor sirua11i 
fw:wcmre 

IU. l..a parrc a un.ui ,wd,t ,n confonmtale cu Stand.wdtl� lmienunonalc de .\udi� nc<c,i.n ranonomcJJlW 
prof�-si.......i"' ,,_,tmem """'!'O:::ismul pmlrs,uaal pe pwcu1!aol a•dm1lui Uc�·· 

• ldcnllfi.;.im si cv1�111m nscurile de dnatu,..,, semnoficau,a !I sit11:ni1lnr lin111101111\,, CIIIIZOU Ile do 
.fr....Ja. fie ,Jc �. proiccta,u .. c:,.ccollll proced,u, de audit co 111'f'U"" la rcspc,:b,dc nswri si 
""'"""" probe de 1111dJ1 ""ficia:nr ., adec\·111e pcnbu a furn,,.. o ba,.a pmuu npmia 100,tru Ros,oul 
lie eederecare a nnc, dman.,.... sellll1J6c:t11,-c CllUJ'Hls do;, tiiwd.l c:sie ......, n<hcat dcc,u ""! de 
otdelectan; ,. tu.ct dnontu,.,, Km1116c:m, e csuLII(& de eroan:. dcoan,,,e. fr1111d.l puaie ptt<urune 
1ntelegm � f.U,,. omi .. um 1ntcnlluna:c. d.:.:1...,, lid><:..; cvuan:a .:ontrolului ,n1eru, 

• lntelCf!em �uttrohil ,men, n:k>"illlr pmn-c, aud,L in ,'Cdi:rcl prow:ctarii de i:--occJun de ooJu 
,1,kn·3te CtrC•IIBlaotdor, dar i...a a,�� de a c�pnm.110 opinie IS<JP,,, efica.:m,ru <)()(l\rululu, 
mtem al Soc1<1atii. 

• E�J!w.n �ul de ...SC...mrc a p,>hna.lor ai,uabile ulihz.de <I .:ara<:terul n;z;ona!n) ,111 <Slmlm.lOT 
contab1k s, al v<czenmnlor �li:ra:,te tta!i,.ue d� i.a1ro condu;...,; 

• Formulmi, o con.clune cu prn�ie la f!'aWI deadf:c.,moa ulilizaru de <::alrlO conducae a conll!b1htati1 
pe 007.I. cunnnu,mrii r1e1, •• iau, ., di:lennm ... p,., baa pmh,;lor di; ....Jrt ohl111u1c, dac.i e>.osta O 
in1:1.nu,..t,..., semm!icalm1 cu""''"° la c,..,.,,mm,c "'" coodioi can: ar putea gcm,u ,ndmell 
s.tmruficab,·c prr,md ""'P*'LWea Snc ••. ,aw 4, a-si oon1mua a.:liv1m1ea In ca.ml m care 
wnchmon�m ca exist:� o mccnm,dmc, senrnof.clll"'a. trcbu:ie "' llnQ;an =nn w rapomil 
:rudttO<Ulnt a:,upra pr"71!71Wilor afcrcnte dm .. ru:r.nle financ,_., """· m carol ,n c:,rc ..,,.ste 
pre,mllln. sun! ncadcc,a1c.,... DC mod,licam opinia.. l.ondun,k DOa...-e "'biw:.aza. pe prohdc <k 
.wdi1 ol>nn�rc pa,n la diltD "'1""1ului auditorulo, C. • loatt au,<<ea. "'"'11ln>enlt s:tu COHciila vmoarc 
pot dcternuna SocoC1J11ca .._ nu ist mat do.-,,fasoan, """"13l<a 10 bu.a pnnctj>,ulW connnn,ta\JJ 
a<:l.lHIJlil. 

• Sa •Hduam prezao1are1, SfflK'1lml. « COlllcnutul general al ,.1.u41jiJor financ.tilJc:.. incln«, al 
pro:21cnta:nlor do: miflnam. pn,,:un, ., m,,..,ra i• � ,.jruariilc financ.ar� �aew 1""12.aenile $> 
e,.en,mcntt:le de. ""7• mu-o marueno � rtalut,az:, prcze,,wca fide.La.. 
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11. (:om1,1n1CW11 pcl$0UC:lur r<$pl.lllsabk,..,, ga,,_1:1, pnn11,: al� ,upc,;lc. a111 plan,� SI p•O(;IWl"lll"U m 
r.np a o.udiflllw, pr..._,,.. si pnnc,pucle 0011>W3n nit sudiwh11, wcla.,, oric,, dtf1C1e,11e ak: .onrrolul1,11 
wl..:m pc: c,v,c le idontiflC31ll re parau1Ul md,10,i.,., 

12. lk a>ODellQ. furnvan pen, :(or r,,p,:,ailh1ic cu J\11'Crl!Ut.1 o drxlanne care ... ,1 ca am ru,-pe.::W 
ctonlde et1ce rdt"'lfltt pnvind ,nd.,pcndcrlta s, e1 lcMun mm1,111,cat m.e ,vi.i,lc 'It ,,he upc,.:,e desp1c •lll'I' 
s-ar pule>I Jlffl'•puo<:. in lllod R:"1%"lftabtL cane afcaea,a lll<kpendffill si, aoolo IIWC eae cuul, 1tutSunlc de 
pmfecflC af,-nnte 

u....... ... 
U. """"' "'P<)rt C>tc n......-r P'<cluav AfflOnallor al x,,;:ictai11 m .. 5mllblu A11dnol no<:rru " fos, cfcc!"lll 

p,::ntru a putc.a 1Ap0<13 Acno,,-,1',r Ill Sucicnm, ...clc '-""""'�care a-eh,,e i>l le f"l)O<l.llll ,nrr..,n ,apon 
de audu finaicur • .!I 111, 111 al1e ocopun In ma1>.rra pmn, .. dt loge, nu � ia nu 110 111u,n1111 
,e.-ponsab,]Jlal�<I dc.:.1131.1 ck So,;,culc SI do: Ar:IIIJl13ril -� "' .-,,1,1 .. , pat\111 aowllluJ DOSlf•� pmlru 
8CC!ill n,pon - perun, op,.1111 h= 

1-l. S1tu11U1le Ti,.anc,.., a>o1a1e nu s.om men11c ,a prc,.mlc poi,na liruu,c,111 .; re1111tarn1 opcr-nun,Lor i.o 
00111forn-o.1a1e1 cu IC@.lemma., .,.,.!Jbtk .. pnll(:q)U -� �e m W> Ii Junidicu, allele dccar 
Rnmmi11. De ac....._ silll,,mle fina,u.e..,e.�.r� nu a,m ,mocnutc pcllV"II u&l persom,.clnt ca,� nu cuw:,,,., 
res.km.,,.111nlc walllbolc si Jegalc din M.-ia.., .,....,. O\IFP 11102.'2014 
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ll&S rorrffAIJIUT seev SRL 

lnrq;.i.um ,n rcgiSlnll pubhc ek,r,."1JOt[,c • wd,,onlc,r 
fii,.maar, .i flnnd<>r de #Udn cu numan,] FA 17f..\6/2 I 

Coaomn111, l 2 04 2022 

.... 
l]onw,o Mad1IHl>1 Liliana 
!nrq,mm m n.;ri<tn• public tt=ic al aud11onkl1 
fm.ioan iii 6nnelor de 111>11,r cu numarul AFS 132 
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