
Raport anual 2018

Raportul anual conform Regulamentului ASF NR.5 / 2018
Pentru exerciţiul financiar: 2018
Data raportului: 19.03.2018
Denumirea societǎţii comerciale:  Magazin Universal  Maramures S.A.
Sediul social: Bd.Unirii, Nr.10, localitatea Baia Mare, Judeţul Maramureş
Numǎrul de telefon/fax: 0262-225285; 0362-401227
Cod Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: RO 6076555
Numar de ordine în Registrul Comerţului: J24/1628/1994
Piaţa pe care se tranzacţioneazǎ valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – Piaţa
AeRO
Capitalul social subscris şi vǎrsat: 1.408.055 ron
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercialǎ :
Acţiuni nominative, dematerializate, valoare nominalǎ = 0,1 lei
Numǎr acţiuni:   14.080.550 acţiuni

1. Analiza activitǎţii societǎţii comerciale

1.1 a)Descrierea activităţii de bază a societăţii comerciale

Activitatea de bază a societăţii comerciale este închirierea bunurilor imobile proprii.

b) Precizarea datei de înfiinţare a societăţii comerciale

Magazin Universal Maramureş S.A. a fost înfiinţată ca societate pe acţiuni în 08.08.1994.

      c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societăţii comerciale

In cursul exerciţiului financiar 2018 nu au existat fuziuni sau reorganizări ale societăţii comerciale.

d) Descrierea achiziţiilor şi/ sau înstrăinărilor de active

In anul 2018  nu s-au înregistrat achiziţii sau înstrăinări de active corporale. 

Investiţiile financiare au crescut în anul 2018 cu valoare de 11.215.973 lei prin încadrarea investiţiilor
financiare pe termen scurt în investiţii financiare pe termen lung; după o perioadă mai mare de 12 luni de
la achiziţie.

Societatea deţine un portofoliu de acţiuni alcătuit din societăţi cu capital privat, cu rezidenţa în Romania.

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

a) Societatea a înregistrat la finele anului 2018 un profit net în valoare de 2.327.736 lei și
o  pierdere  contabilă  în  valoare  de  247.070  lei  ca  urmare  a  eliminării  reevaluărilor
acţiunilor deţinute pe termen scurt la data de 31.12.2017 și care au fost clasificate la
31.12.208 ca imobilizări financiare.

b) Valoarea cifrei de afaceri, la 31.12.2018, este de 3.816.825 lei.
c) Societatea nu desfaşoară activitate de export.

1



d) Costurile totale aferente anului 2018 sunt în valoare de 1.865.330 lei, din care costuri
de exploatare de 1.550.112 lei.  

e) In legǎtură cu cota de piaţǎ deţinuţă de societate pe principalele produse, societatea nu
dispune informaţii. Nu s-a realizat un astfel de studiu de către societate.

f) Lichiditate ( disponibil în cont, etc):

La 31.12.2018, numerarul este în sumă de 319 lei, iar disponibilul în conturile bancare
curente este de 2.077.357 lei.

 Lichiditatea societăţii comerciale la 31.12.2018

Lichiditatea generală = Active circulare / Datorii pe termen scurt = 1,21
Lichiditatea imediată = Lichidităţi / Datorii pe termen scurt = 0,87

1.1.2.Evaluarea nivelului tehnic al societǎţii comerciale

a) Principala  activitate  desfǎşurată  de  societate  este  închirierea  bunurilor  imobiliare
proprii.

Societatea deţine două corpuri de clădire în suprafaţă totală de 12.316 mp.
Clădirile Centrului Comercial au fost modernizate în cursul anilor 2010 – 2011.

b)  Ponderea fiecărei  categorii  de  servicii  în  veniturile  şi  în  totalul  cifrei  de afaceri  ale
societăţii comerciale pentru ultimii 3 ani:

                                                                                                          %                                

Produse/servicii
 

2016 2017 2018

CA Venit CA Venit CA Venit
Venituri din închirieri 81,89 81,75 98,27 86,83 97,61 87,98
Venituri din alte activitati 18.11 18,08 2,49 2,20 2,39 2,15

c) Societatea nu are în vedere crearea sau oferirea de noi produse care să afecteze un
volum substanţial de active în viitorul exerciţiu financiar.

1.1.3. Evaluarea activitǎţii de aprovizionare tehnico – materialǎ

Aprovizionarea  tehnico-materialǎ s-a bazat pe sursele indigene.

Atȃt energia electrică, cȃt şi gazele naturale sunt furnizate de E.ON Energie România S.A.

Materialele  au fost  achiziţionate de  la  furnizorii  tradiţionali,  producǎtori  sau direct  importatori,  cu
acreditare pe materialele respective, certificaţi ISO, conform normelor şi standardelor europene.

Societatea nu depinde în mod semnificativ de vreun furnizor.

1.1.4. Evaluarea activităţii de vânzare 

a) Activitatea de închiriere se efectueazǎ doar pe piaţa internă.

Societatea nu are vânzări pe plan extern.

b) Situaţia concurenţială 
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Principalii concurenţi ai societatii sunt: Gold Plaza, Value Centre, Auchan, Kaufland.
Faţă  de mediul  concurenţial  societatea  deţine  atuul  locaţiei,  spaţiile  comerciale   fiind  situate  în
centrul comercial şi civic al oraşului.
In ceea ce priveşte ponderea pe piaţă a serviciilor societăţii comerciale şi a principalilor concurenţi,
societatea nu dispune de astfel de informaţii.

c)Societatea comercială nu depinde în mod semnificativ de un singur tip de client.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de personalul societăţii comerciale

a) Numarul mediu de salariaţi  la 31.12.2018 este de un salariat cu contract de muncă pe durată
nedeterminată.Salariatul nu este afiliat la organizaţii sindicale.

b) Angajaţii au un nivelul de pregătire ridicat fiind absolvenţi de studii superioare.
c)  Nu există elemente conflictuale între manager şi angajaţi.

1.1.6. Impactul activităţii de bază asupra mediului înconjurator

Activitatea de bază a societăţii nu are impact asupra mediului înconjurător.
Nu există şi nici nu se preconizează litigii  cu privire la încălcarea legislaţiei privind protecţia mediului
înconjurător.

1.1.7 Evaluarea activităţii de cercetare şi dezvoltare

Nu sunt elemente semnificative de raportat.

1.1.8 Evaluarea activitǎţii  societǎţii comerciale privind managementul riscului

Datorită situaţiei financiare şi prin natura activităţii desfăşurate societatea nu se confruntă cu un risc
ridicat în ceea ce priveşte : riscul de preţ, riscul de lichiditate, riscul de faliment , riscul valutar sau riscul
de credit.

Societatea controlează în permanenţă riscul de lichiditate identificând şi monitorizând modificările de
finanţări şi diversificând baza de finanţare.
       

1.1.9 Elemente de perspectivă privind activitatea societăţii comerciale

a) Prezentarea  și  analiza  tendinţelor,  elementelor,  evenimentelor  sau  factorilor  de
incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societăţii comerciale

   Societatea  nu se confrunta cu un risc ridicat în ceea ce priveşte  riscul de lichiditate; nu se află în
imposibilitatea onorării obligaţiilor de plată. 
          Societatea practică în relaţiile comerciale preţuri stabilite în euro cu plata în lei la cursul de referinţă
stabilit de BNR din ziua facturării, eliminăndu-se astfel riscul valutar.

b)  Prezentarea şi analiza efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra
situaţiilor financiare a societăţii comerciale comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut

Nu este cazul.

c) Prezentarea  și  analizarea  evenimentelor,  tranzacţiilor,  schimbărilor  economice  care
afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază:

Veniturile din activitatea de bază se menţin la o valoare constantă nefiind influenţate major de
schimbarile economice pe termen scurt.
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2. Activele corporale ale societăţii comerciale

2.1 Principala  capacitate  de  producţie  a  societăţii  este  clǎdirea  magazinului  cu  cele  două
corpuri ale sale.

2.2 Descrierea şi analizarea gradului de uzură al proprietăţilor societăţii comerciale:

2.3. Nu există şi nu se preconizează probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor
corporale ale societăţii comerciale.

3.Piaţa  valorilor mobiliare emise de societatea comercială

3.1. Valorile  mobiliare  emise de societatea  comercială  se tranzacţionează  pe Sistemul  Alternativ  de
Tranzacţionare al Bursei de Valori București –  AeRO.
Capitalul  social  subscris  și  vărsat  al  societăţii  este  de  1.408.055  lei  ,  aferent  a  14.080.550  acţiuni
nominative a 0,10 lei valoare nominală/acţiune. Acţiunile societăţii se tranzacţionează cu simboluil MAMA.

3.2 Nu s-au distribuit dividende pe parcursul ultimilor 3 ani.

3.3 Descrierea oricăror activităţi ale societăţii comerciale de achiziţionare a propriilor acţiuni 

Societatea nu a desfășurat în anul 2018 nici o activitate de achiziţionare a propriilor acţiuni.

3.4 Societatea comercială nu are filiale.

3.5 Societatea comercială nu a emis obligaţiuni şi/sau alte titluri de creanţă.

4. Conducerea societăţii comerciale

4.1. 
a) Conducerea  administrativă  a  societăţii  comerciale  este  asigurată  de  Consiliul  de

Administraţie, având următoarea componenţă:

Nume si
prenume

Calitate Varsta Calificare
Experienta

profesionala
Functie

Vechime
in functie

Curtean
Anamaria

Preşedinte CA 38 Economist 13 ani
Nu este angajat

al societatii
4

Ciupeiu Maria-
Mioriţa

Membru CA 64 Jurist 33 ani
Nu este angajat

al societatii
3

Mureşan Ileana Membru CA 47 functionar 13 ani
Nu este angajat

al societatii
3

4

Grupa
Denumire grupa mijloace

fixe
Grad de

uzura mediu
Nr.mijloace

fixe

Din care
complet

amortizate
%

1 Constructii 29,24 2     -
2 Instalatii tehnice,masini 95,88 7 4
3 Alte instalaţii, mobilier 80,98 24 11



b)  Nu există niciun fel de acord, înţelegere sau legatură de familie între vreun administrator
şi o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator.

c)Participarea administratorilor la capitalul social al unităţii:

Membrii Consiliului de Administraţie nu deţin acţiuni la societate.

d)   Lista persoane afiliate societăţii comerciale

Societatea deţine la data de 31.12.2018  participaţii de minimum 25% din capitalul social al  societăţii
LCS Imobiliar S.A.  din Cluj-Napoca. 

4.2. a) Conducerea executivă a societăţii în anul  2018 a fost  asiguratǎ de :

 Director General –Curtean Anamaria
 Director Economic – Dragomir Carmen-Gabriela.

b)Nu  există  niciun  fel  de  acord,  înţelegere  sau  legatură  de  familie  între  membrii
conducerii  executive și o altă persoană datorită căreia membrii conducerii executive
săfi fost numiţi în funcţie.

   c) Participarea la capitalul social al unităţii: 

Membri conducerii executive nu deţin acţiuni la societate.

4.3. Administratorii și membrii conducerii nu au fost implicaţi, în ultimii 5 ani, în niciun litigiu
şi nicio procedură administrativă. 

4.4. Declaratia privind guvernanta corporativa

DECLARATIA PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA
Prevederi ale Codului de
Guvernata Corporativa

Stadiul
conformarii

Explicatii

Sectiunea A. Responsabilitati ale Consiliului de Administratie

A.1
.

Societatea trebuie sa detina un
regulament intern al Consiliului
care sa includa termeni de 
referinta cu privire la Consiliu 
si la functiile de conducere 
cheie ale 
societatii.Administrarea 
conflictului de interese la 
nivelul Consiliului trebuie, de 
asemenea, sa fie tratat in 
regulamentul Consiliului.

Da

A.2
.

Orice alte angajamente 
profesionale ale membrilor 
Consiliului, inclusiv pozitia de 
membru executiv sau 
neexecutiv al Consiliului in alte
societati (excluzand filiale ale 
societatii) si institutii non-profit,
vor fi aduse la cunostinta 
Consiliului inainte de numire si 

Da A fost implementat un 
model de declaratie prin 
care membrii C.A fac 
dezvaluiri adecvate privind
asemenea obligatii 
profesionale, declaratie ce 
va fi revizuita ori de cate 
ori este necesar pentru a 
surprinde orice modificare 
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pe perioada mandatului. in raport cu starea de fapt. 
Aceasta declaratie este  
inclusa in regulamentul 
intern al CA.

A.3
.

Fiecare membru al Consiliului 
va informa Consiliul cu privire 
la orice legatura cu un actionar
care detine direct sau indirect 
actiuni reprezentand nu mai 
putin de 5% din numarul total 
de drepturi de vot. Aceasta 
obligatie are in vedere orice fel
de legatura care poate afecta 
pozitia membrului respectiv pe 
aspecte ce tin de decizii ale 
Consiliului.

Da

A fost implementat un 
model de declaratie prin 
care membrii C.A fac 
dezvaluiri adecvate privind
asemenea obligatii 
profesionale, declaratie ce 
va fi revizuita ori de cate 
ori este necesar pentru a 
surprinde orice modificare 
in raport cu starea de fapt. 
Aceasta declaratie este  
inclusa in regulamentul 
intern al CA.

A.4
.

Raportul anual trebuie sa 
informeze daca a avut loc o 
evaluare a Consiliului, sub 
conducerea presedintelui. 
Trebuie sa contina, de 
asemenea, numarul de sedinte
ale Consiliului.

Da

Prevederi referitoare la 
evaluarea Consiliului sunt 
incluse in regulamentul intern al
CA.

A.5
.

Procedura privind cooperarea 
cu Consultantul Autorizat 
pentru perioada in care 
aceasta cooperare este 
impusa de Bursa de Valori 
Bucuresti va contine cel putin 
urmatoarele (..).

Nu Nu este cazul.

Sectiunea B. Sistemul de Control Intern

B.1.

Consiliul va adopta o politica 
astfel incat orice tranzactie a 
societatii cu o filiala 
reprezentand 5% sau mai mult 
din activele nete ale societatii, 
conform celei mai recente 
raportari financiare, sa fie 
aprobata de Consiliu.

Da
 Politica este inclusa in 
regulamentul intern al CA.

B.2.

Auditul intern trebuie sa fie 
realizat de catre o structura 
organizatorica separata 
(departamentul de audit intern)
din cadrul societatii sau prin 
serviciile unei terte parti 
independente, care va raporta 
Consiliului, iar, in cadrul 
societatii, ii va raporta direct 
Directorului General.

Da

Societatea are contractat  
„auditul intern”, care isi 
desfasoara activitatea potrivit 
normelor elaborate de Camera 
Auditorilor Financiari din 
România.

Sectiunea C. Recompense echitabile si motivare
C.1 Societatea va publica in 

raportul anual o sectiune care 
va include veniturile totale ale 
membrilor Consiliului si ale 
directorului general aferente 
anului financiar respectiv si 

Da
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valoarea totala a tuturor 
bonusurilor sau a oricaror 
compensatii variabile si, de 
asemenea, ipotezele cheie si 
principiile pentru calcularea 
veniturilor mentionate mai sus.

Sectiunea D. Construind valoare prin relatia cu investitorii

D.1
.

Suplimentar fata de informatiile
prevazute in prevederile 
legale, pagina de internet a 
societatii va contine o sectiune 
dedicata Relatiei cu Investitorii,
atat in limba romana cat si in 
limba engleza, cu toate 
informatiile relevante de 
interes pentru investitori, 
incluzand:

partial

Pagina de internet a societăţii 
conţine secţiunea dedicată 
relaţiei cu investitorii doar în 
limba romȃnă.

D.1.1. Principalele 
regulamente ale societatii, in 
particular actul constitutiv si 
regulamentele interne ale 
organelor statutare

Da

D.1.2. CV-urile membrilor 
organelor statutare Da

D.1.3. Rapoartele curente si 
rapoartele periodice DA

Rapoartele curente şi 
rapoartele periodice sunt 
postate doar în limba romȃnă.

D.1.4. Informatii cu privire la 
adunarile generale ale 
actionarilor: ordinea de zi si 
materialele aferente; hotararile 
adunarilor generale

DA

D.1.5. Informatii cu privire la 
evenimente corporative 
precum plata dividendelor sau 
alte evenimente care au ca 
rezultat obtinerea sau limitari 
cu privire la drepturile unui 
actionar, incluzand termenele 
limita si principiile unor astfel 
de operatiuni

DA

D.1.6. Alte informatii de natura 
extraordinara care artrebui 
facute publice: anularea/ 
modificarea/ initierea 
cooperarii cu un Consultant 
Autorizat; semnarea/ 
reinnoirea/ terminarea unui 
acord cu un Market Maker

DA Vor fi publicate rapoarte 
curente atunci cand va fi cazul.

D.1.7. Societatea trebuie sa 
aiba o functie de Relatii cu 
Investitorii si sa includa in 
sectiunea dedicata acestei 
functii, pe pagina de internet a 
societatii, numele si datele de 
contact ale unei persoane care
are capacitatea de afurniza, la 
cerere, informatiile 
corespunzatoare

Da
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D.2
.

O societate trebuie sa aiba 
adoptata o politica de dividend 
a societatii, ca un set de 
directii referitoare la 
repartizarea profitului net, pe 
care societatea declara ca o va
respecta. Principiile politicii de 
dividend trebuie sa fie 
publicate pe pagina de internet
a societatii.

Nu
Se  va  analiza  oportunitatea
adoptării  unei  politici  de
dividend.

D.3
.

O societate trebuie sa aiba 
adoptata o politica cu privire la 
prognoze si daca acestea vor fi
furnizate sau nu. Prognozele 
reprezinta concluziile 
cuantificate ale studiilor care 
vizeaza determinarea 
impactului total al unei liste de 
factori referitori la o perioada 
viitoare (asa-numitele ipoteze).
Politica trebuie sa prevada 
frecventa, perioada avuta in 
vedere si continutul 
prognozelor. Prognozele, daca 
sunt publicate, vor fi parte a 
rapoartelor anuale, semestriale
sau trimestriale. Politica cu 
privire la prognoze trebuie sa 
fie publicata pe pagina de 
internet a societatii.

Nu

Societatea  va  lua  în
considerare  întocmirea  unei
politici cu privire la prognoze, în
funcţie  de  contextul  economic
în care evoluează.

D.4
.

O societate trebuie sa 
stabileasca data si locul unei 
adunari generale astfel incat 
sa permita participarea unui 
numar cat mai mare de 
actionari.

Da

D.5
.

Rapoartele financiare vor 
include informatii atat in 
romana cat si in engleza, cu 
privire la principalii factori care 
influenteaza schimbari la 
nivelul vanzarilor, profitului 
operational, profitului net sau 
orice alt indicator financiar 
relevant.

Da, în limba
romȃnă

Viitoarele rapoarte financiare 
vor fi disponibile si in limba 
engleza

D.6
.

Societatea va organiza cel 
putin o intalnire/ conferinta 
telefonica cu analisti si 
investitori, in fiecare an. 
Informatiile prezentate cu 
aceste ocazii vor fi publicate in 
sectiunea Relatii cu Investitorii 
de pe pagina de internet a 
societatii, la momentul 
respectivei intalniri/ 
conferintetelefonice.

Nu

Va fi analizata oportunitatea 
unui astfel de demers, in functie
de interesul manifestat de 
analisti/ investitori

5. Situaţia financiar – contabilă
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I. Bilanţul contabil
                              

                                                                           LEI
 SOLD LA :

ACTIVE IMOBILIZATE 31-Dec-16 31-Dec-17 31-Dec-18

1
Concesiuni ,imobilizari necorporale (2051+2052+208-2805-2808-2905-
2908)

1.353 1.047 741

2 Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie 0 0 0

 IMOBILIZARI NECORPORALE 1.353 1.047 741

1 Terenuri si constructii (211+212-2811-2812-2911-2912) 9.245.261 8.684.922 8.133.689

2 Instalatii tehnice si masini  (213-1813-2913) 6.387 4.630 2.873

3 Alte instalatii,utilaje si masini (214-1814-2913) 52.717 71.485 55.462

4 Avansuri si imobilizari corporale in curs ( 231+232-2931) 14.089 14.089 0

 IMOBILIZARI  CORPORALE 9.318.454 8.775.126 8.192.024

1 Acţiuni deţinute la filiale (  261-2961) 7.391.811

2 Alte titluri imobilizate ( 265-2963) 22.314 22.314 3.809.473

IMOBILIZARI FINANCIARE 22.314 22.314 11.201.284

A. ACTIVE IMOBILIZATE  TOTAL 9.342.121 8.798.487 19.394.049

1

Materii prime si materiale 
(301+3021+3022+3023+3024+3025+3026+3028+303+/-308+351+358-
398)

0 0 0

2
Produse finite si marfuri  (345+346+/-3485+/-3486+357+364+/-368+371-
4428)

0 0 0

STOCURI 0 0 0

1 Creante comerciale (2675+2676+2678+4092+4111+4118+413+418-491) 413.718 595.099 322.161

2
Alte creante 
(425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+5187)

10.056 782.006 473.208

CREANTE 423.774 1.377.105 795.369

1 Alte investitii financiare pe termen scurt  (505+506+508-595-596-5114) 0 10.401.103 0

INVESTITII   FINANCIARE PE TERMEN SCURT 0 10.401.103 0

CASA SI CONTURI LA BANCI (5112+5121+5124+5125+5311 
+5412+542)

2.150.158 2.041.509 2.077.676

B. ACTIVE CIRCULANTE  -  TOTAL 2.573.932 13.819.717 2.873.045

C. CHELTUIELI IN AVANS  (471) 1.762 2.192 1.841

D.    

1
Sume datorate institutiilor de credit (1621+1622+1624+1625+ 
5191+5192+5198)

0 2.192.799 2.194.776

2 Avansuri incasate in contul comenzilor ( ct. 419) 0 25.095 24.493

2 Datorii comerciale (401+404+408) 94.995 168.695 78.332

3 Alte datorii,inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale 89.631 157.941 81.091

4
Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea

intereselor de participare ( 451)
0 0 0

DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN 184.626 2.544.530 2.378.692

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE ( 37+38-47-62) 2.366.687 11.277.379 496.194

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE  (20+48) 11.708.808 20.075.866 19.890.243

1
Sume datorate institutiilor de credit (1621+1622+1627+ 1682+ 
5191+5198)

0 7.126.601 4.847.302

2 Avansuri incasate in contul comenzilor 0 0 0

3 Alte datorii,inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale 351.511 530.152 543.163

 
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE  DE 
UN AN 

351.511 7.656.753 5.390.465

1 Alte provizioane (151) 0 0 0

H. TOTAL  PROVIZIOANE  (59+60) 0 0 0

I. VENITURI IN AVANS 24.381 0 0

                -CAPITAL SUBSCRIS VARSAT (1012) 1.564.506 1.564.506 1.408.055

J. CAPITAL 1.564.506 1.564.506 1.408.055

1 Rezerve  din reevaluare(105) 500 500 500

2 Rezerve legale (1061) 312.901 312.901 281.611

3 Alte rezerve  (1068) 3.549.414 3.549.414 3.064.417

 REZERVE 3.862.815 3.862.815 3.346.028

Acţiuni proprii 0 -672.737 0

V. REZULTATUL REPORTAT (117)    
 SOLD CREDITOR 4.847.429 5.929.976 7.417.459

 SOLD DEBITOR 0 0 0

VI. REZULTATUL EXERCITIULUI  (121)    
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 SOLD CREDITOR 1.082.547 1.734.553 2.327.736

SOLD DEBITOR 0 0 0

 Repartizarea profitului  (129) 0 0 0

 TOTAL CAPITALURI PROPRII 11.357.297 12.419.113 14.499.778

 TOTAL CAPITALURI 11.357.297 12.419.113 14.499.778

2. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE (LEI):

DENUMIREA INDICATORULUI
Exercitiul financiar

31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018

Cifra de afaceri neta  ( 2 la 5 ) 3.261.532 3.475.286 3.816.825
Productia vanduta 
(701+702+703+704+705+706+708) 3.262.492 3.475.286 3.816.825

Reduceri comerciale acordate  (709) 960 0 0

Alte venituri din exploatare (758+7417) 3.564 26.665 5.684
VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL 
(01+05-06+07+08) 3.265.096 3.501.951 3.822.509

Cheltuieli cu materiile prime si materialelel
consumabile (601+602) 

4.242 3.615 2.942

alte cheltuieli materiale (603+604+606+608) 7.968 9.673 3.683
Alte cheltuieli externe energia si apa (605-
7413) 590.174 108.767 75.395

Cheltuieli cu marfurile (607) 0 0 0

Reduceri comerciale ( 609) 0 0 0
Cheltuieli cu personalul (15+16) 185.833 196.299 228.459

Salarii  (621+641+642-7414) 151.241 160.467 223.461
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 
(645-7414) 34.592 35.832 4.998
Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si
necorporale ( 18-19) 591.747 578.066 569.319

Cheltuieli (6811+6813) 591.747 578.066 569.319

Ajustarea valorii activelor circulante (21-22) 43.228 -25.711 20.111

Cheltuieli (654+6814) 98.416 6.457 27.538

Venituri (754+7814) 55.188 32.168 7.427

Alte cheltuieli de exploatare (24 la 26) 558.447 872.745 650.203
Cheltuieli privind prestatiile externe 
(611+612+613+614+621+ 622 +623 
+624+625+626+627+628-7416) 387.961 699.632 492.202
Cheltuieli cu alte impozite, taxe  si varsaminte
asimilate (635) 168.976 168.719 142.044
Cheltuieli cu despagubiri,donatii,si activele 
cedate (658) 1.510 4.394 15.957

Ajustari privind provizioanele 0 0 0

CHELTUIELI DE EXPLOATARE  - TOTAL 1.981.639 1.743.454 1.550.112

REZULTATUL DIN EXPLOATARE Profit 1.283.457 1.758.497 2.272.397
Venituri din interese de participare 
(7611+7613) 0 81.418 0

Venituri din dobanzi (766) din care : 2.005 2.204 2.067
Alte venituri financiare 
(7617+762+763+764+765+767+ 768 + 788) 0 347.776 410.160
VENITURI FINANCIARE - TOTAL 
(33+35+37+39) 2.005 431.398 412.227
Ajustări de valoare privind imobilizările 
financiare (686) -247.070 37.003

Cheltuieli (ct. 686) 0 76.469 37.003

Venituri ( ct. 786) 0 323.539 0
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Cheltuieli privind dobanzile  (666-7814) din 
care : 7 108.563 163.128
Alte cheltuieli  finaciare 
(663+664+665+667+668+688) 0 272.699 115.087
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL 
(41+44+46) 7 134.192 315.218
REZULTATUL FINANCIAR (40-47)   Profit 
(40-47) 1.998 297.206 97.009

REZULTATUL CURENT Profit (31+48) 1.285.455 2.055.703 2.369.406

VENITURI TOTALE (9+40+52) 3.267.101 3.933.349 4.234.736
CHELTUIELI TOTALE (30+47+53) 1.981.646 1.877.646 1.865.330
REZULTATUL BRUT Profit  (56-57) 1.285.455 2.055.703 2.369.406
IMPOZIT PE PROFIT/ VENIT 2018 (691-791) 202.908 321.150 41.670
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI 
FINANCIAR     Profit 1.082.547 1.734.553 2.327.736

a) Situaţia structurală a elementelor de activ şi de pasiv pe baza de bilanţ în ultimii 3
ani, se prezintă astfel:

2016 2017 2018
Valoare 
(lei)

Ponder
e (%)

Valoare 
(lei)

Ponde
re (%) Valoare (lei)

Ponder
e (%)

I.TOTAL ACTIV 11.917.815 100,0 22.620.396 100,0 22.268.935 100,0
din care
1. Active imobilizate 9.342.121 78,39 8.798.487 38,90 19.394.049 87,09
2. Stocuri 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3.Creante 423.774 3,56 1.377.105 6,09 795.369 3,57
4.Investitiifinanciare 
termen scurt 0 0,00 10.401.103 45,98 0 0
5.Casa  si  conturi  la
banci 2.150.158 18,04 2.041.509 9,02 2.077.676 9,33

6.Cheltuieli in avans 1.762 0,01 2.192 0,01 1.841 0,01

II. TOTAL PASIV 11.917.815 100,0 22.620.396 100,0 22.268.935 100,0
din care
1.Capital  Subscris  si
varsat 1.564.506 13,13 1.564.506 6,92 1.408.055 6,32
2.Rezerve  din
reevaluare 500 0,01 500 0,00 500 0,00
2.Rezerve 3.862.315 32,41 3.862.315 17,07 3.346.028 15,03
3. Datorii 536.137 4,50 10.201.283 45,10 7.769.157 34,89

4.Provizioane 0 0,00 0 0,00 0 0,00

5.Acţiuni proprii 0 0,00 -672.737 -2.98 0 0.00
6.Rezultatul reportat 4.847.429 40,67 5.929.976 26,22 7.417.459 33,31
7. Profit net 1.082.547 9,08 1.734.553 7,67 2.327.736 10,45
8.Venituri inreg.in avans 24.381 0,20 0 0 0 0
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a) In cadrul elementelor de activ doar Activele imobilizate , care sunt în valoare de 19.394.049
lei, reprezentând 87,09%, depășesc 10% din total active.

     
Activelor Imobilizate în Total Activ a scăzut în perioada anilor 2016 – 2017 de la procentul de
78,39%, în anul 2016, la procentul de 38,90%, în anul 2017; şi au crescut la  procentul de 87,09
%, în anul 2018, prin creșterea valorii imobilizărilor financiare.

Disponibilităţile lichide la 31.12.2018 sunt în ușoară creștere faţă de aceeași perioadă a anului
trecut; crescând de la valoarea de 2.041.509 lei; la valoarea de 2.077.676 lei.

Societatea nu a reinvestit profiturile obţinute în ultimii 3 ani.

Activele curente sunt în valoare de 2.873.045 lei, la 31.12.2018, în scădere faţă de 31.12.2017,
când deţineau valoarea de 13.819.717 lei.  Această scădere a fost  determinată de trecerea
investiţiilor financiare de pe termen scurt pe termen lung după deţinerea lor pe o perioadă mai
mare de 12 luni.

In perioada 2017 – 2018 Activul Total are un trend descrescător: scăzând de la valoarea de
22.620.396 lei, la valoarea de  de 22.268.935 lei.

Ponderea Capitalul subscris şi vărsat prezintă un trend descrescător în  Total Pasiv în perioada
anilor 2016 – 2018; scăzȃnd de la procentul de 13,13%, în anul 2016, la  procentul de 6,92 %,
în anul 2017, şi la procentul de 6,32 %, în anul 2018, an în care Capitalul subscris şi vărsat s-a
redus de la valoarea 1.564.506 lei la valoarea de 1.408.055 lei.

Ponderea rezervelor  au acelaşi  trend descrescător în  perioada 2016 – 2018 ca şi  capitalul
subscris şi vărsat scăzȃnd de la procentul de 32,41 %, în anul 2016, la  procentul de 17,07 %,
în anul 2017, şi la procentul de 15,03 %, în anul 2018.

Ponderea datoriilor a crescut de la procentul de 4,50%, în anul 2016, la procentul de 45,10%, în
anul 2017 şi a scăzut la procentul de 34,89%, în anul 2019.  Datoriile societǎţii au crescut în
anul 2017 prin utilizarea creditului  pentru investiţii  financiare, pus la dispoziţie de Raiffeisen
Bank și au scăzut în anul 2018 prin rembursarea la scadenţă a ratelor creditului accesat.

In anul 2018 profitul net în valoare de 2.327.736 lei reprezintă 10,45% în Total Pasiv.

b) Contul de Profit și Pierdere: Elementele de costuri şi cheltuieli cu o pondere de cel puţin
20% din cifra de afaceri 

Cifra de afaceri neta 2018 =   3.816.825 lei
Cifra de afaceri neta 2017 =   3.475.286 lei
Cifra de afaceri neta 2016 =   3.261.532 lei

Cifra de afaceri  prezintă un trend crescător în perioada anilor  2016 - 2018, crescȃnd de la
valoarea de 3.261.532 lei,  în  anul  2016,  la  valoarea de  3.475.286 lei,  în  anul  2017 şi  la
valoarea de 3.816.825 lei , în anul 2018.

Nici un element de cost nu deţine o pondere mai mare  de 20% din Cifra de afaceri realizată în
anul 2018. 

Societatea  comercială  nu  a  înregistrat  provizioane  pentru  riscuri  și  cheltuieli  în  perioada
analizată.
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Veniturile  totale  ale  societǎţii  sunt  în  creștere  în  perioada 2016 -  2018,  de  la  valoarea de
3.267.101 lei, în  anul 2016, la  valoarea de 3.933.349 lei, în  anul 2017, şi  la valoarea de
4.234.736 lei, în anul 2018; ceea ce reprezintă o creştere de 7,66 %, în anul 2018 faţă de anul
2017.

Cheltuielile totale ale societăţii au scăzut în perioada anilor 2016 – 2018,  de la valoarea de
1.981.646  lei,  în  anul  2016,  la  valoarea  de 1.877.646  lei,  în  anul  2017,  și  la  valoarea  de
1.865.330 lei, în anul 2018; ceea ce reprezintă o scădere de 0,66 %, în anul 2018 faţă de anul
2017.

In ultimii 3 ani rezultatul din exploatare este un profit; crescând de la valoarea de 1.283.457 lei,
în anul 2016, la valoarea de 1.758.497 lei, în anul 2017, și la valoarea de 2.272.397 lei, în anul
2018, reprezentând o creștere cu 29,22%, în anul 2018 faţă de anul 2017.

Nu au fost distribuite și nici achitate dividende în perioada analizată.

c) Cash flow, Activitatea financiară 

 Sold la 1 ianuarie 2018 Sold la 31 decembrie 2018

Conturi la banci in lei 2.041.141 2.075.063 
Numerar in casa 61 319
Conturi la banci in devize 7 2.294
Total 2.041.209 2.077.676

Rezultatul din activitatea financiară în anul 2017 este un profit de 97.009 lei.

Veniturile financiare au scăzut  în anul 2018,  la valoarea de 412.227 lei,  faţă de valoarea 
înregistrată în anul 2017, 431.398 lei.

La 31 decembrie 2018 veniturile financiare sunt reprezente de:

-venituri din dividende în valoare de 82.241 lei; 
-venituri din acţiuni primite ca urmare a creşterii capitalului social prin emiterea de noi acţiuni
şi repartizarea lor în mod gratuit proporţional cu numărul acţiunilor deţinute în valoare de
222.786 lei;  
-venituri din dobȃnzi în valoare de 2.067 lei;  
-venituri din diferenţe de curs valutar, în valoare de 103.133 lei.

  Cheltuielile financiare la 31.12.2018 sunt în valoare de 315.218 lei, după cum urmează:

-cheltuieli privind dobȃnzile în valoare de 163.128 lei;
-cheltuieli din diferenţele de curs valutar în valoare de 115.087 lei;
-cheltuieli privind ajustarile de valoare a imobilizărilor financiare In valoare de 37.003 lei.

Cheltuielile financiare au crescut în perioada anilor 2016 – 2018, de la valoarea de 7 lei, în anul
2016, la valoarea de 134.1927 lei, în anul 2017, şi  la valoarea de 315.218 lei, în anul 2018.

Societatea comercială a înregistrat un profit net în valoare de  2.327.736 lei, în anul 2018 și o
pierdere  contabilă  în  valoare  de  247.070  lei  ca  urmare  a  eliminării  reevaluărilor  acţiunilor
deţinute  pe termen scurt  la  data  de 31.12.2017 și  care  au fost  clasificate  la  31.12.208 ca
imobilizări financiare.
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Datoriile totale ale societăţii la 31.12.2018 sunt în valoare de 7.417.459 lei, în scădere fată de
anul 2017, când au fost în valoare de 10.201.283 lei, scăzând în anul 2018 cu un procent de
27,29%.

La fínele anului 2018 societatea  are în derulare  un credit bancar, în valoare de 2.000.000 euro,
aprobat prin Hotărȃrea AGEA din data de 27.03.2017. 

Societatea a constituit  în favoarea Bancii  Raiffeisen Bank o ipotecă imobiliară de prim rang
avȃnd ca obiect clădirile Centului Comercial Maramureş.

Creditul a fost accesat de la Raiffeisen Bank , la data de 19.04.2017, în scopul achiziţiei de
valori mobiliare, pe o durată de 60 de luni, cu o perioadă de graţie de 9 luni. Suma rămasă de
rambursat la 31.12.2018 este de 1.509.912 euro.

Datoriile totale ale societăţii la 31.12.2018 sunt în valoare de 7.417.459 lei, în scădere fată de
anul 2017, când au fost în valoare de 10.201.283 lei, scăzând în anul 2018 cu un procent de
27,29%.

Creanţele societătii la 31.12.2018 sunt în valoare de 795.369 lei, mai mici cu 42,24%, fată de
aceeași perioadă a anului trecut, când valoarea lor a fost de 10.401.103 lei.

6. Semnaturi

Preşedinte C.A. -  Director General,
Curtean  Anamaria

Director economic,
Dragomir Carmen Gabriela
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BILANT
la data de  31.12.2018

Cod 10 - lei -

Denumirea elementului Nr.  Sold la:

F10 - pag. 1

Nr.rd.
OMFP 
nr.10/ 
03.01.19

 rd.
01.01.2018 31.12.2018

A B 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

           3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare 
şi       alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) 03 03 1.047 741

          4. Fond comercial (ct.2071-2807) 04 04

          5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 
 (ct. 206-2806-2906) 05 05

          6. Avansuri (ct.4094) 06 06

               TOTAL (rd.01 la 06) 07 07 1.047 741

  II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

          1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) 08 08 8.684.922 8.133.689

          2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 09 09 4.630 2.873

          3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) 10 10 71.485 55.462

          4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) 11 11

          5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931) 12 12 14.089

          6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935) 13 13

          7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale  
(ct. 216-2816-2916) 14 14

          8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917) 15 15

          9. Avansuri (ct. 4093) 16 16

                TOTAL (rd. 08 la 16) 17 17 8.775.126 8.192.024

  III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE      

           1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961) 18 18 7.391.811

           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

          5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963) 22 22 22.314 3.809.473

            6. Alte împrumuturi  
(ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) 23 23

                 TOTAL (rd. 18 la 23) 24 24 22.314 11.201.284

               ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24) 25 25 8.798.487 19.394.049

B. ACTIVE CIRCULANTE    

 I. STOCURI



F10 - pag. 2
    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

    2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 
3952) 27 27

   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

   4. Avansuri (ct. 4091)   29 29

       TOTAL (rd. 26 la 29)    30 30

    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 - 491)    31 31 595.099 322.161

   2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*)     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 34 782.006 473.208

   5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*) 35 35

   6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar 
(ct. 463) 36 35a 

(301)

         TOTAL (rd. 31 la 35 +35a) 37 36 1.377.105 795.369

III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT 

    1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591) 38 37

    2. Alte investiţii pe termen scurt  
 (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) 39 38 10.401.103 0

         TOTAL (rd. 37 + 38) 40 39 10.401.103 0

 IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI  
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)     

41 40 2.041.509 2.077.676

      ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40) 42 41 13.819.717 2.873.045

 C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)   43 42 2.192 1.841

   Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*) 44 43 2.192 1.841

   Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*) 45 44

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ 
LA 1 AN         
       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 2.192.799 2.194.776

        3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 48 47 25.095 24.493

        4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 49 48 168.695 78.332

         5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 50 49

         6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 51 50

         7. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 
1663+1686+2692+2693+ 453***)         52 51



F10 - pag. 3

     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 52 157.941 81.091

     TOTAL (rd. 45 la 52) 54 53 2.544.530 2.378.692
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE  
(rd. 41+43-53-70-73-76) 55 54 11.277.379 496.194

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54) 56 55 20.075.866 19.890.243

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

       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 7.126.601 4.847.302

        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 63 530.152 543.163

         TOTAL (rd.56 la 63) 65 64 7.656.753 5.390.465

 H. PROVIZIOANE

         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

 I. VENITURI ÎN AVANS     

         1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)(rd. 70+71) 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

         2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74) 73 72

                    Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) 74 73

                    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

         Fond comercial negativ (ct.2075) 79 78

        TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78) 80 79

 J. CAPITAL ŞI REZERVE 

      I. CAPITAL

         1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 81 80 1.564.506 1.408.055



F10 - pag. 4
         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 1.564.506 1.408.055

     II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 87 86

     III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 88 87 500 500

     IV. REZERVE 

       1. Rezerve legale (ct. 1061) 89 88 312.901 281.611

       2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 90 89

       3. Alte rezerve (ct. 1068) 91 90 3.549.414 3.064.417

        TOTAL (rd. 88 la 90) 92 91 3.862.315 3.346.028

          Acţiuni proprii (ct. 109) 93 92 672.737 0

         Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 94 93

          Pierderi legate de instrumentele  de capitaluri proprii (ct. 149) 95 94

     V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)                  SOLD C  (ct. 117) 96 95 5.929.976 7.417.459

                                                                                                                SOLD D (ct. 117) 97 96 0 0

     VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR

                                                                                                                SOLD C (ct. 121) 98 97 1.734.553 2.327.736

                                                                                                                SOLD D (ct. 121) 99 98 0 0

      Repartizarea profitului (ct. 129)    100 99

    CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96
+97-98-99) 101 100 12.419.113 14.499.778

     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 12.419.113 14.499.778

  Suma de control F10 : 310508388 / 539885783

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

      *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. 
    **) Solduri debitoare ale conturilor respective. 
   ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.
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CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
la data de  31.12.2018
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Denumirea indicatorilor Nr.  
Exerciţiul financiar

rd.

2017 2018

A B 1 2

  1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) 01 3.475.286 3.816.825

      Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02 3.475.286 3.816.825

      Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03

       Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04 0

      Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care 
mai au in derulare contracte de leasing  (ct.766* ) 05

       Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)  06

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

           Sold C 07

           Sold D 08

  3.  Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale  (ct.721+ 722) 09

  4.  Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) 10

  5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725) 11

  6.  Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +  
       7417 + 7419) 12

  7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) 13 26.665 5.684

      -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) 14

      -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584) 15

  VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)       16 3.501.951 3.822.509

  8. a)  Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)                17 3.615 2.942

       Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)     18 9.673 3.683

       b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605) 19 108.767 75.395

       c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 20

       Reduceri comerciale primite (ct. 609) 21

 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) 22 196.299 228.459

     a) Salarii şi indemnizaţii  (ct.641+642+643+644) 23 160.467 223.461

     b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646) 24 35.832 4.998

 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 26 - 27) 25 578.066 569.319

      a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817) 26 578.066 569.319

      a.2) Venituri (ct.7813) 27

      b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)        28 -25.711 20.111
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       b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 29 6.457 27.538

       b.2) Venituri (ct.754+7814) 30 32.168 7.427

  11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38) 31 872.745 650.203

    11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe 
              (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)    32 699.632 492.202

    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*)

33 168.719 142.044

    11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652) 34

    11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) 35

    11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587) 36

    11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) 37 4.394 15.957

    Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul 
general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*) 38

     Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)                      39

          - Cheltuieli (ct.6812) 40

          - Venituri (ct.7812) 41

CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39) 42 1.743.454 1.550.112

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

           - Profit (rd. 16 - 42) 43 1.758.497 2.272.397

            - Pierdere (rd. 42 - 16) 44 0 0

 12.  Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) 45 81.418

            - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 46

 13.  Venituri din dobânzi (ct. 766*) 47 2.204 2.067

            - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 48

 14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) 49

 15.   Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) 50 347.776 410.160

            - din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615) 51

 VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50) 52 431.398 412.227

 16.  Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare 
deţinute ca active circulante (rd. 54 - 55) 53 -247.070 37.003

             - Cheltuieli  (ct.686) 54 76.469 37.003

             - Venituri (ct.786) 55 323.539 0

 17.  Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*) 56 108.563 163.128

            - din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate             57

 Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 58 272.699 115.087

 CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58) 59 134.192 315.218

  PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

              - Profit (rd. 52 - 59) 60 297.206 97.009

              - Pierdere (rd. 59 - 52) 61 0 0
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 VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) 62 3.933.349 4.234.736

 CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) 63 1.877.646 1.865.330

 18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

              - Profit (rd. 62 - 63) 64 2.055.703 2.369.406

               - Pierdere (rd. 63 - 62) 65 0 0

 19.  Impozitul pe profit (ct.691) 66 321.150

 20. Impozitul specific unor activități (ct. 695) 67

 21.  Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 68 41.670

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

                - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)        69 1.734.553 2.327.736

                - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64) 70 0 0

  Suma de control F20 : 59906313 / 539885783

    *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. 
        La rândul 23 - 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”. 
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la data de  31.12.2018

  I. Date privind rezultatul inregistrat
Nr.rd.
OMFP 
nr.10/ 
03.01.19

Nr.  
rd. Nr.unitati Sume

A B 1 2

 Unitaţi care au inregistrat profit 01 01 1 2.327.736

 Unitaţi care au inregistrat pierdere 02 02

 Unitaţi care nu au inregistrat nici profit nici pierdere 03 03

  II  Date privind platile restante
Nr.  
rd.

Total,  
din care:

Pentru 
activitatea 

curenta

Pentru 
activitatea de 

investitii

A B 1=2+3 2 3

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

  Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – 
total(rd.10 la 14) 09 09

     - contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de 
angajatori, salariati si alte persoane asimilate 10 10

     - contributii pentru fondul asigurarilor sociale de 
sanatate  11 11

     - contribuţia pentru pensia suplimentară 12 12

     - contributii pentru  bugetul asigurarilor pentru somaj 13 13

     - alte datorii sociale 14 14
  Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si 
alte fonduri 15 15

  Obligatii restante fata de alti creditori 16 16

  Impozite, contributii  si taxe neplatite la termenul stabilit  
la bugetul de stat, din care: 17 17

               - contributia asiguratorie pentru munca  18 17a 
(301)

  Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele 
locale 19 18

 III. Numar mediu de salariati Nr. 
rd. 31.12.2017 31.12.2018

A B 1 2

  Numar mediu de salariati 20 19 1 1

  Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, 
respectiv la data de 31 decembrie 21 20 1 1

 IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare,  
        subvenţii   încasate şi creanţe restante

Nr.  
rd. Sume (lei)

A B 1

Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul 
public, primite în concesiune, din care: 22 21

   - redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 23 22

Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat 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

  - impozitul datorat la bugetul de stat 28 27

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale 
Uniunii Europene, din care: 29 28

  - impozitul datorat la bugetul de stat 30 29

Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 31 30

                   - subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 32 31

                   - subvenţii aferente veniturilor, din care: 33 32

                                  - subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *) 34 33

Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele 
comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care: 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

 V. Tichete acordate salariaților Nr.  
rd. Sume (lei)

A B 1

  Contravaloarea tichetelor acordate salariaților 38 37 3.390

  Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii 39 37a 
(302)

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

Nr. 
rd. 31.12.2017 31.12.2018

A B 1 2

  Cheltuieli de cercetare - dezvoltare : 40 38

  - dupa surse de finantare (rd. 40+41) 41 39 0 0

         - din fonduri publice 42 40

         - din fonduri private 43 41

  - dupa natura cheltuielilor  (rd. 43+44) 44 42 0 0

         - cheltuieli curente 45 43

         - cheltuieli de capital 46 44

 VII.  Cheltuieli de inovare ***) Nr. 
rd. 31.12.2017 31.12.2018

A B 1 2
  Cheltuieli de inovare 47 45

VIII. Alte informaţii     Nr. 
rd. 31.12.2017 31.12.2018

A B 1 2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale   
(ct. 4094),  din care: 48 46

        - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente 
pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) 49 46a 

(303)

        - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru 
imobilizări necorporale (din ct. 4094) 50 46b 

(304)

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale   
(ct. 4093),  din care: 51 47

  - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru 
imobilizări corporale (din ct. 4093) 52 47a 

(305)

  - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru 
imobilizări corporale (din ct. 4093) 53 47b 

(306)

  Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)   54 48 22.314 22.314



F30 - pag. 3
        Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de 
participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume 
brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)   

55 49 22.314 22.314

         - acţiuni necotate emise de rezidenti 56 50 22.314 22.314

         - părţi sociale emise de rezidenti 57 51

          - actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care: 58 52

                    - detineri de cel putin 10% 59 52a 
(307)

          - obligatiuni emise de nerezidenti 60 53

     Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)   61 54

          - creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror 
decontare se face in functie de cursul unei valute  
 (din ct. 267)

62 55

          - creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) 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 57 869.393 591.690

- 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

- 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 59 343.069 303.254

Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate 
 (ct. 425 + 4282)      68 60

 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)

69 61 2.542 1.108

         - creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale 
(ct.431+437+4382) 70 62

        - creante fiscale in legatura cu bugetul statului  
(ct.436+441+4424+4428+444+446) 71 63 2.542 1.108

         - 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) 74 66
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate 
(ct. 451),  din care: 75 67

          - creanţe cu entităţi afiliate nerezidente  
         (din ct. 451), din care: 76 68

               - creanţe comerciale cu entităţi afiliate 
                 nerezidente (din ct. 451) 77 69

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul 
statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 
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
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 Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), 
(rd.72 la 74) 79 71 781.656 472.101

       - 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 73 781.656 472.101

      - 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)

82 74

  Dobânzi de încasat (ct. 5187)  , din care:    83 75

            - de la nerezidenti 84 76

 Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor  

economici ****)
85 77

  Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 
+ 507 + din ct.508), (rd.79 la 82) 86 78 0

         - acţiuni necotate emise de rezidenti 87 79

         - părţi sociale emise de rezidenti 88 80 0

         - actiuni emise de nerezidenti 89 81

        - obligatiuni emise de nerezidenti 90 82

 Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)         91 83
 Casa în lei şi în valută (rd.85+86 ) 92 84 61 320

          - în lei (ct. 5311) 93 85 61 320

          - în valută (ct. 5314) 94 86

 Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd.88+90) 95 87 2.041.148 2.077.357

        - în lei (ct. 5121), din care: 96 88 2.041.141 2.075.063

            - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 97 89

        - în valută (ct. 5124), din care: 98 90 7 2.294

          - conturi curente în valută deschise la bănci  
               nerezidente 99 91

 Alte conturi curente la bănci şi acreditive, (rd.93+94) 100 92

           - sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de 
încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)        101 93

           - sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din 
ct. 5125 + 5414) 102 94

Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 
116 + 119 + 122 + 128) 103 95 881.883 702.586

Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de 
la instituții financiare pentru care durata contractului de 
credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162),  
(rd .97+98) 

104 96

                - în lei 105 97

                - în valută 106 98

 Credite bancare externe pe termen lung  (ct. 1623 + 1624 + 
1625 ) (rd.100+101) 107 99

                  - în lei 108 100

                  - în valută   109 101
 Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 
1626 + din ct. 1682) 110 102
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 Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166  + 1685 + 
1686 + 1687) (rd. 104+105) 111 103

                   - în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face 
in functie de cursul  unei valute 112 104

                   - în valută 113 105

 Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care: 114 106 504.144 517.155

                  - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 115 107

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

116 108 193.790 78.332

 - 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)

117 109

- 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)

118 109a 
(309)

Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 
423 + 424 + 426 + 427 + 4281) 119 110 8.882 13.693

  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)

120 111 149.059 67.398

               - datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale 
(ct.431+437+4381) 121 112 6.029 6.793

               - datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.436
+441+4423+4428+444+446) 122 113 143.030 60.605

               - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate 
(ct.447) 123 114

               - alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) 124 115

Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451),  din 
care: 125 116

          - datorii cu entităţi afiliate nerezidente 2) 
           (din ct. 451), din care: 126 117

              - cu scadența inițială mai mare de un an 127 118

              - datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente 
indiferent de scadență (din ct. 451) 128 118a 

(310)

Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care: 129 119

     - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice 130 120

     - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice 131 121

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 
472 + 473 + 478 + 509)    (rd.123 la 127) 132 122 26.008 26.008

                 -decontari privind interesele de participare , 
decontari cu actionarii /asociatii privind  capitalul, decontari 
din operatii in participatie  
      (ct.453+456+457+4581)

133 123 26.008 26.008

                 -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)

134 124

                - subventii nereluate la venituri (din ct. 472) 135 125

                - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare 
si investitii pe termen  scurt  (ct.269+509) 136 126
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                        - venituri în avans aferente activelor primite prin 

transfer de la clienţi (ct. 478)
137 127

  Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care: 138 128

            - către nerezidenți 139 128a 
(311)

 Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii 
economici ****)

140 129

  Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: 141 130 1.564.506 1.408.055

           - acţiuni cotate 4) 142 131 1.564.506 1.408.055

           - acţiuni necotate 5) 143 132

           - părţi sociale 144 133

           - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) 145 134

 Brevete si licente (din ct.205) 146 135 2.758 2.758

 IX. Informatii privind cheltuielile cu 
colaboratorii  

Nr. 
rd. 31.12.2017 31.12.2018

A B 1 2

   Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 147 136 114.143 163.225

 X. Informaţii privind bunurile din domeniul 
public al statului

Nr. 
rd. 31.12.2017 31.12.2018

A B 1 2

 Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în 
administrare 148 137

 Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în 
concesiune 149 138

 Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 150 139

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

Nr. 
rd. 31.12.2017 31.12.2018

A B 1 2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 6) 151 140

 XII. Capital social vărsat Nr. 
rd. 31.12.2017 31.12.2018

Suma (lei) % 7) Suma (lei) % 7)

A B Col.1 Col.2 Col.3 Col.4

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

152 141 1.564.506 X 1.408.055 X

  - deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144) 153 142

       - deţinut de instituţii publice de subord. centrală 154 143

       - deţinut de instituţii publice de subord.  locală 155 144

  - deţinut de societăţile cu capital de stat, din care: 156 145

       - cu capital integral de stat 157 146

       - cu capital majoritar de stat 158 147

       - cu capital minoritar de stat 159 148

  - deţinut de regii autonome 160 149

  - deţinut de societăţi cu capital privat 161 150 1.076.637  68,82 920.186  65,35

  - deţinut de persoane fizice 162 151 487.869  31,18 487.869  34,65

  - deţinut de alte entităţi 163 152
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Nr. 
rd. Sume

A B 2017 2018

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:

164 153

- către instituţii publice centrale; 165 154

- către instituţii publice locale; 166 155

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

167 156

Nr. 
rd. Sume

A B 2017 2018
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat 
sau local, virate în perioada de raportare din profitul 
companiilor naţionale, societăţilor naţionale, 
societăţilor şi al regiilor autonome, din care:

168 157

- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al 
anului precedent, din care virate: 169 158

        - către instituţii publice centrale 170 159

        - către instituţii publice locale 171 160

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

172 161

- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare 
anterioare anului precedent, din care virate: 173 162

        - către instituţii publice centrale 174 163

        - către instituţii publice locale 175 164

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

176 165

XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii 
nr. 163/2018

Nr. 
rd. Sume  (lei)

A B 2017 2018

        - dividendele interimare repartizate  8) 177 165a 
(312)

XVI. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane 
juridice *****)

Nr. 
rd. Sume  (lei)

A B 2017 2018

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea 
nominală), din care: 178 166

     - creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 179 167

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice  (la cost de 
achiziţie), din care: 180 168

     - creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 181 169

XVII. Venituri obţinute din activităţi  agricole ******)  Nr. 
rd. Sume  (lei)

A B 2017 2018

Venituri obţinute din activităţi agricole 182 170
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 *) 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. 153 - 163 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului 
social vărsat  înscris la rd. 152. 
 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. 164.



la data de  31.12.2018

Elemente de  
imobilizari 

 Nr. 
rd.

Valori brute

Sold  
initial

Cresteri Reduceri

Total Din care: 
dezmembrari 

si casari

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Cod 40  
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 - lei - 

A B 1 2 3 4 5

I.Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si 
cheltuieli de dezvoltare 01 X

Alte imobilizari 02 29.584 X 29.584

Avansuri acordate pentru  
imobilizari necorporale 03 X

Active necorporale de explorare 
si evaluare a resurselor minerale 04 X

TOTAL (rd. 01 la 04) 05 29.584 X 29.584

II.Imobilizari corporale 

Terenuri 06 23.743 X 23.743

Constructii 07 11.460.862 11.460.862

Instalatii tehnice si masini 08 69.780 69.780

Alte instalatii , utilaje si mobilier 09 291.567 291.567

Investitii imobiliare 10

Active corporale de explorare si 
evaluare a resurselor minerale 11

Active biologice productive 12

Imobilizari corporale in curs de 
executie 13 14.089 14.089 0

Investitii imobiliare in curs de 
executie 14

Avansuri acordate pentru 
imobilizari corporale 15

TOTAL (rd. 06 la 15) 16 11.860.041 14.089 11.845.952

III.Imobilizari financiare 17 22.314 11.215.973 X 11.238.287

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 
(rd.05+16+17) 18 11.911.939 11.215.973 14.089 23.113.823



SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE 

 - lei - 
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Elemente de imobilizari Nr. 
rd. Sold initial Amortizare in cursul 

anului

Amortizare aferenta 
imobilizarilor scoase 

din evidenta 

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

A B 6 7 8 9

I.Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si 
cheltuieli de dezvoltare 19

Alte imobilizari 20 28.537 306 28.843

Active necorporale de explorare 
si evaluare a resurselor minerale 21

TOTAL (rd.19+20+21) 22 28.537 306 28.843

II.Imobilizari corporale 

Terenuri 23

Constructii 24 2.799.683 551.233 3.350.916

Instalatii tehnice si masini 25 65.150 1.757 66.907

Alte instalatii ,utilaje si mobilier 26 220.082 16.023 236.105

Investitii imobiliare 27

Active corporale de explorare si 
evaluare a resurselor minerale 28

Active biologice productive 29

TOTAL (rd.23 la 29) 30 3.084.915 569.013 3.653.928

AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30) 31 3.113.452 569.319 3.682.771



SITUATIA  AJUSTARILOR  PENTRU  DEPRECIERE 
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 - 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 43

Investitii  imobiliare in curs de 
executie 44

TOTAL (rd. 36 la 44) 45

III.Imobilizari financiare 46 0 37.003 37.003

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - 
TOTAL (rd.35+45+46) 47 0 37.003 37.003

  Suma de control F40 : 138535536 / 539885783

INTOCMIT,

  Numele si prenumele

CURTEAN  ANAMARIA

  Numele si prenumele

DRAGOMIR CARMEN GABRIELA

  Nr.de inregistrare in organismul profesional:Formular 
VALIDAT

   Semnătura _________________________________ 

   Semnătura _________________________________ 

ADMINISTRATOR,

  Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC



Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Cont SumaNr.cr.

OK

1

?

  (ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

Preluare F10, F20 col.2
Conturi entitati mijlocii si mari 1011 SC(+)F10L.R81

Sterge date incarcate

Atentie !   Selectati mai intâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

1 -

+ Salt



 

S. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A. 
Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 10, jud. Maramures

Fax: 0362 -401227, Tel: 0262 – 225371,0262-225285
Cod fiscal: RO 6076555;  Nr.Reg.Com. J24/1628/1994

Capital social subscris si varsat: 1.408.055 lei
RO05BRDE250SV10209902500 BRD Baia Mare

www.maramuresul.ro
email:secretariat@maramuresul.ro

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE

Denumirea
elementului

de imobilizare

Valoarea     bruta Ajustari  de valoare
( amortizari si ajustari pentru depreciere)

Sold la
inceputul

exercitiului
financiar

Cresteri

Cedari,
transferuri

si alte
reduceri

Sold la
sfarsitul

exercitiului
financiar

Sold la
inceputul

exercitiului
financiar

Ajustari
inregistrate

in cursul
exercitiului
financiar

Reduceri
sau

reluari

Sold la
sfarsitul

exercitiului
financiar

Imobilizari
necorporale : 29.584 0 0 29.584 28.537 306

28.843

Alte imob.
necorporale

29.584 0 0 29.584 28.537 306
28.843

Imobilizari
necorporale in

curs
0 0 0 0

Imobilizari
corporale :

11.860.041 0 14.089 11.845.952 3.084.915 569.013 0 3.653.928

Terenuri 23.743 23.743 0 0

Constructii 11.460.862 0 0 11.460.862 2.799.683 551.233 0 3.350.916

Instalatii
tehnice

69.780 0 0 69.780 65.150 1.757 66.907

Mobilier 291.567 291.567 220.082 16.023 0 236.105

Imobilizari
corporale in

curs
14.089 0 14.089 0 0 0

Imobilizari
financiare

22.314 11.215.973 0 11.238.287 0 37.003 37.003

Investitii
detinute

22.314 11.215.973 11.238.287 0 37.003 37.003

Alte
imprumuturi

0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 11.911.939 11.215.973 14.089 23.113.823 3.113.452 606.322 0 3.719.774

1
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NOTA 1: Active imobilizate

1.1. Imobilizari necorporale 

La 31decembrie 2018  imobilizarile necorporale detinute de Societate sunt reprezentate în special de licente
software  şi  înregistrarea  la  OSIM  a  mărcii  societăţi;  aceste  imobilizări  necorporale  sunt  înregistrate  în
conturile de imobilizări la cost de achiziţie.
In anul 2018  nu s-au achiziţionat și nu au fost scoase din evidenţa contabilă imobilizari necorporale.

1.2. Imobilizari corporale 

Imobilizările corporale sunt reprezentate în mare parte de cele 2 corpuri de clădiri și instalaţiile aferente. 

In anul 2018 nu s-au înregistrat creșteri, cedări, transferuri sau alte reduceri ale imobilizărilor corporale. 

Reevaluarea imobilizarilor corporale 

Imobilizările corporale cuprind în special terenuri, construcţii, instalaţtii tehnice şi masini.

La data de 31 decembrie 2012 a avut loc o reevaluare a cladirilor aparţinând Societăţii de către un expert
evaluator,  d-na  Pop  Maria  în  conformitate  cu  OMF 3055/2009  cu  modificarile  ulterioare  si  standardele
nationale  de  evaluare  emise  de  ANEVAR.  Reevaluarea  a  vizat  ajustarea  valorilor  nete  contabile  ale
elementelor incluse în aceasta categorie la valoarea lor justa luand in considerare starea lor fizică şi valoarea
de piaţă. In perioada  2013 – 2018  nu au avut loc reevaluari ale activelor corporale.

Valoarea rezervei din reevaluare la 31.12.2018 însumeaza 500 lei.

In cazul în care clădirile ar fi fost contabilizate folosind metoda costului istoric, valoarea contabilă netă ar fi 
fost dupa cum urmează:

-cladiri:

1 ianuarie 2018 31 decembrie 2018

Cost 13.556.954 13.556.954
Puneri in functiune
Ajustari de valoare cumulate 4.470.485 5.046.628
Valoare contabila neta 9.086.469 8.510.326

 
Active detinute in leasing financiar sau achizitionate în rate 

La 31 decembrie 2018 si respectiv 31 decembrie 2017, Societatea nu deţinea mijloace fixe în leasing financiar.

Imobilizări corporale în curs de execuţie

Neobţinând autorizaţia de construire pentru proiectul de iluminat a piaţetei Centrului Comercial  s-a renunţat
la continuarea modernizărilor. Suma de 14.088,91 lei s-a trecut pe cheltuieli.

Rezerve din reevaluare
2



Surplusul din reevaluare, inclus în rezerva din reevaluare  este capitalizat prin transferul direct în rezerve
pentru clădirile unde rezultatul reevaluării este o creştere faţă de valoarea contabila netă, iar acolo unde este o
descrestere a fost diminuată corespunzator rezerva din reevaluare. La 31 decembrie 2018  valoare rezervei din
reevaluare este de 500 lei.

I.3 Imobilizari financiare 

La data de 31 Decembrie 2018  imobilizarile financiare sunt în valoare de 11.238.287 lei,  reprezentȃnd acţiuni
deţinute în capitalul social al altor societăţi. 

Investiţiile  financiare  au  crescut  în  anul  2018  cu  valoare  de  11.215.973  lei  prin  încadrarea  investiţiilor
financiare pe termen scurt în investiţii financiare pe termen lung; după o perioadă mai mare de 12 luni de la
achiziţie.

Societatea deţine un portofoliu de acţiuni alcătuit din societăţi cu capital privat, cu rezidenţa în Romania.

Imobilizările financiare recunoscute ca active, se evaluează la costul de achiziţie sau valoarea determinată prin
contractul de dobândire a acestora, mai puţin ajustările pentru pierdere de valoare.

S-au înregistrat ajustări pentru pierderi de valoare a titlurilor deţinute în valoare de 37.003 lei.
 

NOTA  2 .      PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2018

lei

Denumirea provizionului *)
Sold la inceputul

exercitiului
financiar

Transferuri **) 
Sold la sfarsitul

exercitiului
financiar

in cont din cont
0 1 2 3 4 = 1+2-3
     

Provizioane pentru litigiile, amenzile si
penalitatile, despagubirile, daunele si alte

datorii incerte
0 0 0 0

     

                                NOTA  3.   REPARTIZAREA  PROFITULUI   IN ANUL 2018

lei
DESTINATIA SUMA

 
PROFIT NET DE REPARTIZAT : 2.327.736
rezerva legală 0,00
acoperirea pierderii provenite din modificarea politicilor contabile - 247.070
rezultatul reportat
dividende de plătit 0,00
alte repartizări prevăzute de lege 0,00
Profitul nerepartizat, rezultatul reportat nerepartizat  la sfarsitul 
exercitiului financiar 2.080.666
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Pierderea contabilă în valoare de 247.070 lei  a rezultat din eliminarea reevaluărilor acţiunilor deţinute pe termen
scurt la data de 31.12.2017 și care au fost clasificate la 31.12.2018 la imobilizări financiare.

 NOTA 4.  ANALIZA  REZULTATULUI  DIN  EXPLOATARE  IN  ANUL 2018

lei

 Denumirea indicatorului 
Exercitiu financiar

Precedent Curent
0 1 2

 
1. Cifra de afaceri neta 3.475.286 3.816.825
2. Costul bunurilor vandute si al 
serviciilor prestate (3 + 4 + 5)

1.605.027 1.370.172

3. Cheltuielile activitatii de baza 1.500.989 1.229.604
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare 0 0
5. Cheltuielile indirecte de productie   104.048 140.568
6. Rezultatul brut aferent cifrei de 
afaceri nete (1 - 2) 

1.870.259 2.446.653

7. Cheltuielile de desfacere 0 0
8. Cheltuieli generale de administratie 
(nu sunt incluse in costul de desfacere)

138.427 179.940

9. Alte venituri din exploatare 26.665 5.684
  

12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 
+ 9 )

1.758.497 2.272.397

PRECIZARE - Suma care constituie ‘Alte venituri din exploatare‘ reflectă veniturile obţinute din:
facturare penalităţi de întărziere la plată; vânzare de obiecte de inventar, vânzare deșeuri de carton.

NOTA 5

SITUATIA  CREANTELOR  SI  DATORIILOR  IN ANUL  2018
-lei-

CREANTE Nr. Sold la Termen de lichiditate
 rd. sfârşitul   

  exerc.financ. sub 1 an
peste 1

an
A  1=2+3 2 3
I.CREANŢE DIN ACTIVE 
IMOBILIZATE(ct.267)

1 0 0 0

Furnizori-debitori pt.prestări servicii(ct.4092) 2 0 0 0
Clienţi(ct.411+413+418) 3 591.690 288.436 303.254
Creanţe personal şi asigurări 
sociale(ct.425+4282+431+437+4382)

4 0 0 0

Impozit pe profit(ct.441) 5 0 0 0
Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424) 6 0 0 0
Alte creanţe cu statul şi instituţii 
publice(ct.4428+444+445+446+447+4482)

7 1.107 1.107 0

4



Decontări din operaţii în 
participaţie(ct.451+452+456+4582)

8 0 0 0

Debitori diverşi(ct.461+473+5187) 9 472.101 472.101 0
II. CREANŢE DIN ACTIVE CIRCULANTE 
TOTAL(rd.2 la 9)

10 1.064.898 761.644 303.254

III.AJUSTARI DE DEPRECIERE PT. 
CREANTELE COMERCIALE(se scad)(ct.491) 11 269.529  269.529

IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN 
AVANS(ct.471)

12 1.841 1.841

TOTAL CREANŢE(rd.1+10-11+12) 13 797.210 763.485 33.725

Mişcările în ajustările pentru depreciere a creantelor au fost urmatoarele în anul 2018:

 2017 2018
Sold la 1 ianuarie 305.010 274.294
Cresteri in timpul anului 0 0
Reversari in timpul 
anului 

30.716 4.765

Sold la 31 decembrie 274.294 269.529

Datorii Nr. Sold la Termen de exigibilitate
 rd. sfârşitul    

  
exerc.financ
.

sub 1 an 1 – 5 ani
peste
5 ani

A  1=2+3+4 2 3 4
I. Datorii financiare – total, din care: 14 7.559.233 2.194.776 5.364.457 0
–credite bancare pe termen lung şi mediu(ct.162) 15 7.042.078 2.194.776 4.847.302 0
–credite pe termen scurt(ct.512+519+5198) 16 0 0 0 0
–dobânzi aferente creditelor 
bancare(ct.168+5186+5198)

17 0 0 0 0

–alte împrumuturi şi datorii 
financiare(ct.161+166+167+168+169+269)

18 517.155 0 517.155 0

II.Alte datorii – total, din care: 19 209.924 183.916 26.008 0
–furnizori–total(ct.401+403+404+405+408) 20 70.945 78.332 0 0
–clienţi creditori(ct.419) 21 24.493 24.493 0 0
–datorii faţă de bugetul asigurărilor 
sociale(ct.431+436+4381+4481)

22 7.230 7.230 0 0

–datorii faţă de bugetele fondurilor 
speciale(ct.447+4481analitic)

23 0 0 0 0

–datorii faţă de bugetul de 
stat(ct.441+444+4423+4428+446+4481)

24 60.168 60.168 0 0

–datorii faţă de bugetele locale(ct.446+4481analitic) 25 0 0 0 0
–creditori diverşi(ct.462) 26 0 0 0 0
–datorii faţă de alţi 
creditori(ct.421+423+424+426+427+4281)

27 9.126 13.693 0 0

- Alte datorii (451+452+455+ 
456+457+4581+473+etc.)

28 26.008 0 26.008 0

III. Venituri înregistrate în avans(ct.472) 29 0 0 0 0
TOTAL DATORII(rd.14+19+28) 30 7.769.157 2.378.692 5.390.465 0

5



Investiţii pe termen scurt

In anul 2018 investiţiile pe termen scurt în valoare de 11.215.973 lei au fost reincadrate ca investiţii pe termen
lung, fiind deţinute pentru o perioadă de timp mai mare de 12 luni.  Societatea deţine un portofoliu de acţiuni
alcătuit din societăţi cu capital privat, cu rezidenţa în Romania.

Nota 6: Principii, politici si metode contabile 

6.1. Principii contabile semnificative

Situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018  au fost intocmite in conformitate
cu urmatoarele principii contabile:

Principiul continuitatii activitatii 

Societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea
continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.

Principiul permanentei metodelor 

Societatea aplica aceleasi reguli, metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate
a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

Principiul prudentei

La intocmirea situatiilor finaciare s-a tinut seama de:
 toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor in valorizarea activelor;
 toate obligatiile previzibile si pierderile potentiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar 

incheiat.

Principiul independentei exercitiului

Au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului, fara a se tine seama de data incasarii sau
efectuarii platii.

Principiul intangibilitatii exercitiului

Bilantul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent.

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv

In  vederea  stabilirii  valorii  totale  corespunzatoare  unei  pozitii  din  bilant  s-a  determinat  separat  valoarea
fiecarui element individual de activ sau de datorie/capitaluri proprii.

Principiul necompensarii 

Valorile  elementelor  ce  reprezinta  active  nu  au  fost  compensate  cu  valorile  elementelor  ce  reprezinta
datorii/capitaluri proprii, respectiv veniturile cu cheltuielile.

Principiul pragului de semnificatie

Elementele care au o valoare semnificativa sunt prezentate distinct in cadrul situatiilor financiare.
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Valoarea elementelor de bilant si  de cont  de profit  si  pierdere care sunt  precedate de cifre arabe poate fi
combinata daca: 
 (a) acestea reprezinta o suma nesemnificativa 
 (b) o astfel de combinare ofera un nivel mai mare de claritate, cu conditia ca elementele astfel combinate sa
fie prezentate separat in notele explicative. 

Principiul prevalentei economicului asupra juridicului 

Informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu
numai forma lor juridica.
6.2. Moneda de raportare 

Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala („RON” sau „LEI”). Elementele incluse in
aceste situatii sunt prezentate in lei romanesti. 

6.3.  Bazele intocmirii situatiilor financiare 

Acestea sunt situatiile financiare individuale ale Societatii Magazin Universal Maramures SA sunt intocmite in
conformitate cu: 

- Legea contabilitatii 82/1991 (republicata 2015), cu modificarile ulterioare 
- Prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014.

Aceste situatii financiare cuprind:

 Bilant forma lunga;
 Cont de profit si pierdere;
 Date informative;
 Situatia activelor imobilizate;
 Situatia fluxurilor de trezorerie;
 Situatia modificărilor capitalurilor proprii;
 Note explicative la situatiile financiare.

Situatiile financiare se refera doar la societatea Magazin Universal Maramures SA.

Societatea nu are filiale care sa faca necesara consolidarea.

Inregistrarile contabile pe baza carora au fost intocmite aceste situatii financiare sunt efectuate in lei (“RON”)
la cost istoric, cu exceptia situatiilor in care a fost utilizata valoarea justa, conform politicilor contabile ale
Societatii si conform OMFP nr. 1802/2014. 

Situatiile financiare anexate nu sunt menite sa prezinte pozitia financiara in conformitate cu reglementari si
principii contabile acceptate in tari si jurisdictii altele decat Romania. De asemenea, situatiile financiare nu
sunt menite sa prezinte rezultatul operatiunilor si un set complet de note la situatiile financiare in conformitate
cu reglementari si principii contabile acceptate in tari si jurisdictii altele decat Romania. De aceea, situatiile
financiare anexate nu sunt intocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementarile contabile si legale
din Romania inclusiv Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 cu modificarile ulterioare.

6.3. Situatii comparative

Situatiile financiare intocmite la 31 decembrie 2018 prezinta comparabilitate cu situatiile financiare intocmite
la 31 decembrie 2017. In cazul in care valorile aferente perioadei precedente nu sunt comparabile cu cele
aferente perioadei  curente,  acest  aspect  este prezentat  si  argumentat  in notele explicative,  fara a modifica
cifrele comparative aferente anului precedent.
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6.4.  Utilizarea estimarilor contabile 

Intocmirea situatiilor financiare in conformitate cu OMFP  1802/2014, cu modificarile ulterioare, presupune
efectuarea de catre conducere a unor estimari si supozitii care influenteaza valorile raportate ale activelor si
datoriilor  si  prezentarea activelor si  datoriilor  contingente la data situatiilor  financiare,  precum si  valorile
veniturilor si cheltuielilor din perioada de raportare. Rezultatele reale pot fi diferite de cele estimate. Aceste
estimari sunt revizuite periodic si, daca sunt necesare ajustari, acestea sunt inregistrate in contul de profit si
pierdere in perioada cand acestea devin cunoscute.

6.5. Continuitatea activitatii 

Prezentele situatii financiare au fost intocmite in baza principilui continuitatii activitatii, care presupune ca
Societatea isi va continua activitatea si in viitorul previzibil. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei prezumtii,
conducerea  analizeaza  previziunile  referitoare  la  intrarile  viitoare  de  numerar.  Pe  baza  acestor  analize,
conducerea considera ca Societatea va putea sa isi continue activitatea in viitorul previzibil si prin urmare
aplicarea principiului continuitatii activitatii in intocmirea situatiilor financiare este justificata.

6.6.  Conversii valutare 

Tranzactiile realizate in valuta sunt transformate in LEI la rata de schimb valabila la data tranzactiei.
Tranzactiile in valuta se exprima in LEI prin aplicarea cursului de schimb comunicat de BNR si valabil  la data
tranzactiei. Activele si pasivele exprimate in valuta la sfarsit de an sunt exprimate in LEI la cursul de schimb la
data situatiilor financiare.

Castigurile si pierderile din diferentele de curs valutar, realizate si nerealizate, sunt inregistrate in contul de
profit si pierdere al anului respectiv. Ratele de schimb LEU/EUR la 31 decembrie 2016 si 31 decembrie 2017,
au fost dupa cum urmeaza:

Moneda 31 decembrie 2017 31 decembrie 2018
LEU/EUR 4,6597 4,6639

6.7. Imobilizari necorporale 

Programe informatice

Costurile aferente achizitionarii de programe informatice sunt capitalizate si amortizate pe baza metodei 
liniare pe durata celor 3 ani de durata utila de viata.

Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare 

Brevetele, licentele si alte imobilizari necorporale sunt amortizate folosind metoda de amortizare liniara  pe
perioada contractului sau pe durata de utilizare, dupa caz. 

6.8. Imobilizari corporale

Imobilizările corporale (mijloace fixe) reprezintă active care:
a) sunt deţinute de entitate pentru a fi utilizate în producţia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi
închiriate terţilor sau pentru a fi folosite în scopuri administrative; şi

    b) sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an.

Imobilizările corporale cuprind: 

 terenuri şi construcţii;
 instalaţii tehnice şi mijloace de transport;
 alte instalaţii, utilaje şi mobilier; 
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 investiţii imobiliare
 imobilizări corporale în curs de aprovizionare
 imobilizari corporale in curs de executie

Evaluarea la intrarea in unitate

O imobilizare  corporală  recunoscută  ca  activ  se  evalueaza  iniţial  la  costul  său  determinat  în  funcţie  de
modalitatea de intrare în entitate.
La data intrării în entitate, bunurile se evaluează şi se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare, care
se stabileşte astfel:
a) la cost de achiziţie - pentru bunurile procurate cu titlu oneros;
b) la cost de producţie - pentru bunurile produse în entitate;
c) la valoarea de aport, stabilită în urma evaluării - pentru bunurile reprezentând aport la capitalul social;
d) la valoarea justă - pentru bunurile obţinute cu titlu gratuit sau constatate plus la inventariere.

Costul de achizitie

Costul de achiziţie al mijloacelor fixe  cuprinde :

 preţul de cumpărare
 taxele de import şi 
 alte taxe (cu excepţia acelora pe care entitatea le poate recupera de la autorităţile fiscale)
 cheltuielile de transport si manipulare 
 comisioanele, taxele notariale, cheltuielile cu obţinerea de autorizaţii si
 alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achiziţiei bunurilor respective.

Costul de producţie

Costul  de  producţie  al  unui  mijloc  fix  cuprinde  costul  de  achiziţie  a  materiilor  prime  şi  materialelor
consumabile şi cheltuielile de producţie direct atribuibile bunului.
Exemple de costuri care se efectuează în legătură cu construcţia unei imobilizări corporale, direct atribuibile
acesteia, sunt:

 costurile reprezentând salariile angajaţilor, contribuţiile legale şi alte cheltuieli legate de acestea, care 
rezultă direct din construcţia imobilizării corporale;

 cheltuieli materiale;
 costurile de amenajare a amplasamentului, 
 costurile iniţiale de livrare şi manipulare;
 costurile de instalare şi asamblare;
 cheltuieli de proiectare şi pentru obţinerea autorizaţiilor;
 costurile de testare a funcţionării corecte a activului;
  după deducerea încasărilor nete provenite din vânzarea elementelor produse în timpul aducerii 

activului la amplasamentul şi condiţia de funcţionare (cum ar fi eşantioanele produse la testarea 
echipamentului);

 onorariile profesionale plătite avocaţilor şi experţilor etc.

În costul unei imobilizări corporale sunt incluse şi costurile estimate iniţial cu demontarea şi mutarea acesteia
la scoaterea din funcţiune, precum şi cu restaurarea amplasamentului pe care este poziţionată imobilizarea,
atunci când aceste sume pot fi estimate credibil  şi entitatea are o obligaţie legată de demontare, mutare a
imobilizării corporale şi de refacere a amplasamentului.

9



 Cheltuieli  ulterioare

Cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizări corporale se recunosc de regulă, drept cheltuieli în perioada în
care au fost efectuate.
Costul reparaţiilor efectuate la imobilizările corporale, în scopul asigurării utilizării continue a acestora, se
recunoaste ca o cheltuială în perioada în care este efectuată.
Sunt  recunoscute  ca  o  componentă  a  activului,  sub  forma  cheltuielilor  ulterioare,  investiţiile  efectuate  la
imobilizările corporale.
Criteriile dupa care entitatea le recunoaste ca activ este :   să aibă ca efect îmbunătăţirea parametrilor tehnici
iniţiali  ai  acestora  şi  să  conducă  la  obţinerea  de  beneficii  economice  viitoare,  suplimentare  faţă  de  cele
estimate iniţial.
Obţinerea  de  beneficii  se  poate  realiza  fie  direct  prin  creşterea  veniturilor,  fie  indirect  prin  reducerea
cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare.
Anumite componente ale unor imobilizări corporale pot necesita inlocuire periodica caz in care caz societatea
recunoaşte în valoarea contabilă a unui element de imobilizări corporale costul părţii înlocuite a unui astfel de
element  când  acel  cost  este  suportat  de  entitate,  dacă  sunt  îndeplinite  criteriile  de  recunoaştere  pentru
imobilizările corporale.

În cazul inspecţiilor sau reviziilor generale regulate, efectuate de entitate pentru depistarea defecţiunilor, la
momentul  efectuării  fiecărei  inspecţii  generale,  costul  acesteia  poate  fi  recunoscut  drept  cheltuială  sau în
valoarea contabilă a elementului de imobilizări corporale ca o înlocuire, în cazul imobilizărilor corporale ale
căror  costuri  de  inspecţie  şi  revizie  sunt  semnificative.  În  cazul  recunoaşterii  costului  inspecţiei  ca  o
componentă a activului, valoarea componentei se amortizează pe perioada dintre două inspecţii planificate.
Costul reviziilor şi inspecţiilor curente, altele decât cele recunoscute, ca o componentă a imobilizării reprezintă
cheltuieli ale perioadei.

Entitatea recunoaste drept cheltuială aferentă  perioadei dintre două inspecţii planificate, costurile de revizie
pentru urmatoarele echipamente : scări rulante,  ascensoare.

Evaluarea la bilanţ

Reevaluările de imobilizări corporale sunt facute cu suficienta regularitate, astfel încat valoarea contabilă să nu
difere substanţial de cea care ar fi determinată folosind valoarea justă de la data bilanţului.
La data de 31 decembrie 2017  nu a avut loc  reevaluare a activelor corporale apartinand Societatii. Pentru
detalii privind rezultatele reevaluarii a se vedea nota 1.2.
Imobilizarile  corporale se prezinta în bilanţ la valoarea de intrare, mai puţin ajustările cumulate de valoare.

Amortizarea

Amortizarea se stabileşte prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a imobilizărilor.
Amortizarea imobilizărilor corporale se calculează începând cu luna următoare punerii în funcţiune şi până la
recuperarea integrală a valorii lor de intrare. La stabilirea amortizării imobilizărilor corporale sunt avute în
vedere duratele de utilizare economică şi condiţiile de utilizare a acestora.
În cazul în care imobilizările corporale sunt trecute în conservare, în funcţie de politica contabilă adoptată,
entitatea înregistrează în contabilitate o cheltuială cu amortizarea sau o cheltuială corespunzătoare ajustării
pentru deprecierea constatată.
O modificare semnificativă a condiţiilor de utilizare sau învechirea unei imobilizări corporale poate justifica
revizuirea  duratei  de  amortizare.  De  asemenea,  în  cazul  în  care  imobilizările  corporale  sunt  trecute  în
conservare, folosirea lor fiind întreruptă pe o perioadă îndelungată, poate fi justificată revizuirea duratei de
amortizare.
În cazuri excepţionale durata de amortizare stabilită iniţial se poate modifica, această reestimare conducând la
o nouă cheltuială cu amortizarea pe perioada rămasă de utilizare.
Amortizarea imobilizărilor corporale concesionate, închiriate sau în locaţie de gestiune se calculează şi  se
înregistrează în contabilitate de către entitatea care le are în proprietate.
Se supun, de asemenea, amortizării investiţiile efectuate la imobilizările corporale luate cu chirie, pe durata
contractului de închiriere.
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La expirarea contractului de închiriere, valoarea investiţiilor efectuate şi a amortizării corespunzătoare se 
cedează proprietarului imobilizării. În funcţie de clauzele cuprinse în contractul de închiriere, transferul poate 
reprezenta o vânzare de active sau o altă modalitate de cedare.

Regimuri de amortizare

Entitatea amortizează imobilizările corporale utilizând regimul de  amortizare de mai jos :

amortizarea liniară realizată prin includerea uniformă în cheltuielile de exploatare a unor sume fixe, stabilite
proporţional cu numărul de ani ai duratei de utilizare economică a acestora.
Metoda de amortizare se poate modifica doar atunci când aceasta este determinată de o eroare în estimarea
modului de consumare a beneficiilor aferente respectivei imobilizări corporale.
Amortizarea aferentă imobilizărilor corporale se înregistrează în contabilitate ca o cheltuială lunara.
Terenurile nu se amortizează insa investiţiile efectuate pentru amenajarea terenurilor se recuperează pe calea
amortizării, prin includerea în cheltuielile de exploatare într-o perioadă de 10 ani. 

Duratele de viata pentru pricipalele categorii de imobilizari corporale sunt prezentate in tabelul de mai jos.

Tip Ani 

Cladiri 40
Echipamente 5-8 
Mobilier, birotica 3-10

Cedarea şi casarea

O imobilizare este scoasă din evidenţă la cedare sau casare, atunci când niciun beneficiu economic viitor nu
mai este aşteptat din utilizarea sa ulterioară.
În cazul scoaterii din evidenţă a unei imobilizări corporale, sunt evidenţiate distinct veniturile din vânzare,
cheltuielile reprezentând valoarea neamortizată a imobilizării şi alte cheltuieli legate de cedarea acesteia.
În scopul prezentării  în contul de profit  şi  pierdere, câştigurile sau pierderile obţinute în urma casării  sau
cedării unei imobilizări corporale trebuie determinate ca diferenţă între veniturile generate de scoaterea din
evidenţă şi valoarea sa neamortizată, inclusiv cheltuielile ocazionate de aceasta şi trebuie prezentate ca valoare
netă,  ca  venituri  sau cheltuieli,  după  caz,  în  contul  de  profit  şi  pierdere,  la  elementul  "Alte  venituri  din
exploatare", respectiv "Alte cheltuieli de exploatare", după caz.
Pentru inlocuirile partiale recunoscute in valoarea contabila entitatea scoate din evidenţă valoarea contabilă a
părţii înlocuite, cu amortizarea aferentă, dacă dispune de informaţiile necesare.

 Investitii imobiliare

Entitatea va recunoste ca active imobilizate urmatoarele  investiţii imobiliare:

a) terenurile deţinute mai degrabă în scopul creşterii valorii capitalului (termen lung), decât în scopul vânzării
pe termen scurt;
b) terenurile deţinute pentru o utilizare viitoare încă nedeterminată. Daca nu s-a decis destinatia, atunci terenul
este considerat ca fiind deţinut în scopul creşterii valorii capitalului;
c) o clădire aflată în proprietatea entităţii (sau in leasing financiar) şi închiriată în temeiul unuia sau mai multor
contracte de leasing operaţional;
d) o clădire care este liberă,  dar care este deţinută pentru a fi  închiriată în temeiul  unuia sau mai multor
contracte de leasing operaţional;
e)  proprietăţile  imobiliare  în  curs  de  construire  sau  amenajare  în  scopul  utilizării  viitoare  ca  investiţii
imobiliare.
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In cazul proprietăţilor care includ o parte care este deţinută pentru a fi închiriată sau cu scopul creşterii valorii
capitalului şi o altă parte care este deţinută pentru a fi utilizată la producerea sau furnizarea de bunuri ori
servicii sau în scopuri administrative ,  sau dacă aceste părţi pot fi vândute separat (sau închiriate separat în
temeiul unui contract de leasing financiar), entitatea  le  va contabiliza separat. 

Dacă părţile nu pot fi vândute separat, proprietatea imobiliară constituie o investiţie imobiliară doar în cazul în
care  o parte  nesemnificativă este  deţinută  pentru a fi  utilizată  la producerea sau furnizarea de bunuri  ori
servicii sau în scopuri administrative.

Criteriul utilizat de entitate pentru incadrarea unei proprietati imobiliare ca investitie imobiliara este scopul
detinerii (venituri din chirii , cresterea valorii capitalului). 

Proprietăţile  imobiliare  deţinute  de  entitate  nu  îndeplinesc  condiţiile  pentru  a  fi  încadrate  la  investiţii
imobiliare.

Entitatea  va efectua transferurile în  sau din categoria investiţiilor  imobiliare  dacă şi  numai  dacă există  o
modificare a utilizării, evidenţiată de:

a) începerea utilizării de către posesor, pentru un transfer din categoria investiţiilor imobiliare în categoria
proprietăţilor imobiliare utilizate de posesor;
b) încheierea utilizării de către posesor, pentru un transfer din categoria proprietăţilor imobiliare utilizate de
posesor în categoria investiţiilor imobiliare; sau

În cazul în care  entitatea decide să cedeze o investiţie imobiliară, cu sau fără amenajări suplimentare, continuă
să trateze proprietatea imobiliară ca investiţie imobiliară până în momentul în care aceasta este scoasă din
evidenţă.

6.9. Imobilizarile  financiare

Categorii

Imobilizările financiare cuprind :
 acţiunile deţinute la entităţile afiliate;
  împrumuturile acordate entităţilor afiliate;

 împrumuturile acordate entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun, 
  alte investiţii deţinute ca imobilizări;
 alte împrumuturi.

 acţiunile deţinute la entităţi asociate şi entităţi controlate în comun

În categoria altor investiţii deţinute ca imobilizări se evidenţiază distinct certificatele de emisii de gaze cu efect
de seră, precum şi certificatele verzi.
 La alte creanţe imobilizate se cuprind garanţiile, depozitele şi cauţiunile depuse de entitate la terţi.
În conturile de creanţe imobilizate reprezentând împrumuturi acordate se înregistrează sumele acordate terţilor
în baza unor contracte pentru care entitatea percepe dobânzi, potrivit legii.

In cazul in care entitatea are evidenţiate în contul de creanţe imobilizate creanţe imobilizate cu scadenţa mai
mare de un an, va prezenta în bilanţ, la imobilizări financiare, numai partea cu scadenţa mai mare de 12 luni,
diferenţa urmând a fi reflectată la creanţe.
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Evaluarea iniţială

Imobilizările financiare recunoscute ca activ se evaluează la costul de achiziţie sau valoarea determinată prin 
contractul de dobândire a acestora.

Evaluarea la data bilanţului

Imobilizările financiare se prezintă în bilanţ la valoarea de intrare mai puţin ajustările cumulate pentru pierdere
de valoare.
Dacă în categoria investiţiilor pe termen scurt reprezentate de acţiunile deţinute la entităţile afiliate şi alte
investiţii pe termen scurt se constată existenţa investiţiilor deţinute pe o perioadă mai mare de 12 luni, atunci
aceste investiţii pe termen scurt vor fi reclasificate în investiţii financiare pe termen lung și reevaluate conform
noii clasificări.

Imobilizari in curs de executie

Imobilizarile in curs de executie pe care le inregistreaza entitatea pot fi corporale sau imobiliare .

Imobilizările corporale în curs de execuţie reprezintă investiţiile neterminate efectuate în regie proprie sau în
antrepriză.  Acestea  se  evaluează  la  costul  de  producţie  sau  costul  de  achiziţie,  după  caz.  Imobilizările
corporale în curs de execuţie se trec în categoria imobilizărilor finalizate după recepţia, darea în folosinţă sau
punerea în funcţiune a acestora, după caz.
Cu ocazia receptiei, comisia de receptie constituita la nivelul societatii intocmeste procesul verbal de receptie,
care se semneaza de catre toti membrii acesteia.

 Ajustarile de valoare – pierderi din depreciere

Valoarea neta a unui activ sau a unui grup de active identice  este revizuita periodic cu scopul de a identifica
eventuale pierderi din depreciere  (adica scaderea valorii recuperabila sub valoarea neta contabila).

Pentru a stabili  daca exista indicii ca un activ este depreciat sua nu, se utilizeaza atat surse interne cat si
externe de informatii . Cand valoarea recuperabila este inferioara valorii nete contabile se constituie o pierdere
din depreciere, in  vederea aducerii valorii nete la nivelul valorii recuperabile. Pierderea din depreciere este
recunoscuta ca si cheltuiala a exercitiului. In cazul unei cresteri subsecvente a valorii recuperabile, se produce
o  reversare  a  pierderii  din  depreciere  anterior  constituite.Astfel  de  reversari  se  recunosc  ca  si  venit  al
exercitiului.

Reguli de evaluare alternative

Reevaluarea imobilizărilor corporale

Entitatea  poate  proceda  la  reevaluarea  imobilizărilor  corporale  existente  la  sfârşitul  exerciţiului  financiar,
astfel  încât  acestea  să  fie  prezentate  în  contabilitate  la  valoarea  justă,  cu  reflectarea  rezultatelor  acestei
reevaluări în situaţiile financiare întocmite pentru acel exerciţiu.
Amortizarea calculată pentru imobilizările corporale astfel reevaluate se înregistrează în contabilitate începând
cu exerciţiul financiar următor celui pentru care s-a efectuat reevaluarea.
Dacă o imobilizare corporală complet  amortizată mai  poate fi  folosită,  cu ocazia reevaluării  acesteia i  se
stabileşte o nouă valoare şi o nouă durată de utilizare economică, corespunzătoare perioadei estimate a se
folosi în continuare.
În cazul in care societatea procedeaza la reevaluarea imobilizărilor corporale, va prezenta acest lucru în notele
explicative,  împreună cu elementele supuse reevaluării,  metoda prin care s-au calculat  valorile prezentate,
precum şi elementul afectat din contul de profit şi pierdere. Reevaluarea imobilizărilor corporale se face la
valoarea justă de la data bilanţului. Valoarea justă se determină pe baza unor evaluări efectuate, de regulă, de
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profesionişti calificaţi în evaluare, membri ai unui organism profesional în domeniu, recunoscut naţional şi
internaţional.
La reevaluarea unei imobilizări corporale, amortizarea cumulată la data reevaluării este tratată în unul din
următoarele moduri:
    a) recalculată proporţional cu schimbarea valorii contabile brute a activului, astfel încât valoarea contabilă a
activului, după reevaluare, să fie egală cu valoarea sa reevaluată. Această metodă este folosită, deseori, în
cazul în care activul este reevaluat prin aplicarea unui indice; sau
    b) eliminată din valoarea contabilă brută a activului şi valoarea netă, determinată în urma corectării cu
ajustările de valoare, este recalculată la valoarea reevaluată a activului. Această metodă este folosită, deseori,
pentru clădirile care sunt reevaluate la valoarea lor de piaţă.
In cazul reevaluarilor, societatea apeleaza la modalitatea: [b]
Societatea  a procedat la reevaluarea  grupei  Constructii a imobilizarilor corporale la 31.12.2012.
În cazul în care, ulterior recunoaşterii iniţiale ca activ, valoarea unui activ imobilizat este determinată pe baza
reevaluării activului respectiv, valoarea rezultată din reevaluare va fi atribuită activului, în locul costului de
achiziţie/costului  de  producţie  sau al  oricărei  alte  valori  atribuite  înainte  acelui  activ.  În  astfel  de  cazuri,
regulile privind amortizarea se vor aplica activului având în vedere valoarea acestuia, determinată în urma
reevaluării.

Reguli de reevaluare

 Elementele  dintr-o  grupă  de  imobilizări  corporale  se  reevaluează  simultan  pentru  a  se  evita
reevaluarea 

selectivă şi raportarea în situaţiile financiare anuale a unor valori care sunt o combinaţie de costuri şi valori
calculate la date diferite.

 Dacă un activ imobilizat este reevaluat, toate celelalte active din grupa din care face parte trebuie 
reevaluate  (grupa reprezinta active de aceeaşi natură şi utilizări similare, aflate în exploatarea entitatii).

 Reevaluările se fac cu suficientă regularitate, astfel încât valoarea contabilă să nu difere substanţial de
cea care ar fi determinată folosind valoarea justă de la data bilanţului. Valoarea justă a imobilizărilor
corporale este determinată, în general, plecând de la valoarea lor de piaţă.

 Dacă un activ dintr-o grupă de active nu poate fi reevaluat, de exemplu, din cauză că nu există o piaţă 
activă pentru acel activ, activul trebuie prezentat în bilanţ la cost, minus ajustările cumulate de valoare.
O piaţă activă este o piaţă unde sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) elementele comercializate sunt omogene;
    b) pot fi găsiţi în permanenţă cumpărători şi vânzători interesaţi; şi
    c) preţurile sunt cunoscute de cei interesaţi.

 Dacă  valoarea  justă  a  unei  imobilizări  corporale  nu  mai  poate  fi  determinată,  valoarea  activului
prezentată în bilanţ trebuie să fie valoarea sa reevaluată la data ultimei reevaluări, din care se scad
ajustările cumulate de valoare.

Contabilizarea diferentei din reevaluare

În cazul în care se efectuează reevaluarea imobilizărilor corporale, diferenţa dintre valoarea rezultată în urma
reevaluării şi valoarea la cost istoric trebuie prezentată la rezerva din reevaluare, ca un subelement distinct în
"Capital  şi  rezerve"  (contul  105  "Rezerve  din  reevaluare").  Tratamentul  în  scop  fiscal  al  rezervei  din
reevaluare se prezinta  în notele explicative.
Indiferent dacă valoarea rezervei a fost modificată sau nu în cursul exerciţiului financiar, societateava prezenta
în notele explicative următoarele informaţii:

a. valoarea rezervei din reevaluare la începutul exerciţiului financiar;
b. diferenţele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare în cursul exerciţiului financiar;
c. sumele capitalizate sau transferate într-un alt  mod din rezerva din reevaluare în cursul exerciţiului

financiar, 
d. prezentându-se natura oricărui astfel de transfer, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
e. valoarea rezervei din reevaluare la sfârşitul exerciţiului financiar.
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Surplusul din reevaluare inclus în rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct în rezultatul
reportat (contul 1175 "Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare"), atunci
când acest  surplus reprezintă  un câştig realizat.  Câştigul  se consideră  realizat  la  scoaterea din evidenţă  a
activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare. Cu toate acestea, o parte din câştig poate fi realizat
pe măsură ce activul este folosit de entitate. În acest caz, valoarea rezervei transferate este diferenţa dintre
amortizarea calculată pe baza valorii contabile reevaluate şi valoarea amortizării calculate pe baza costului
iniţial al activului.

Dacă rezultatul reevaluării este o creştere faţă de valoarea contabilă netă, atunci aceasta se tratează astfel:
 ca o creştere a rezervei din reevaluare prezentată în cadrul elementului "Capital şi rezerve", dacă nu a

existat o descreştere anterioară recunoscută ca o cheltuială aferentă acelui activ; sau
 ca un venit care să compenseze cheltuiala cu descreşterea recunoscută anterior la acel activ.

Dacă rezultatul reevaluării este o descreştere a valorii contabile nete, aceasta se tratează ca o cheltuială cu
întreaga valoare a deprecierii, atunci când în rezerva din reevaluare nu este înregistrată o sumă referitoare la
acel activ (surplus din reevaluare) sau ca o scădere a rezervei din reevaluare prezentată în cadrul elementului
"Capital şi rezerve", cu minimul dintre valoarea acelei rezerve şi valoarea descreşterii, iar eventuala diferenţă
rămasă neacoperită se înregistrează ca o cheltuială.
Rezerva din reevaluare trebuie redusă în măsura în care sumele transferate la aceasta nu mai sunt necesare
pentru aplicarea metodei de evaluare utilizate şi pentru obţinerea scopului său.

 Nici o parte din rezerva din reevaluare nu poate fi distribuită, direct sau indirect, cu excepţia cazului în
care  activul  reevaluat  a  fost  valorificat,  situaţie  în  care  surplusul  din  reevaluare  reprezintă  câştig
efectiv realizat.Rezerva din reevaluare nu poate fi redusă cu exceptia situatiilor mentionate anterior.

 În cazul terenurilor şi  clădirilor care au fost reevaluate şi  au făcut obiectul unei cedări parţiale, la
scoaterea din evidenţă a acestora, diferenţa din reevaluare aferentă părţii cedate se consideră surplus
realizat din rezerve din reevaluare, corespunzător valorii contabile a terenurilor, respectiv a clădirilor,
scoase  din  evidenţă,  şi  se  evidenţiază  în  contul  1175  "Rezultatul  reportat  reprezentând  surplusul
realizat din rezerve din reevaluare".

Evaluarea la valoarea justă a instrumentelor financiare

Prin derogare de la regulile generale de evaluare entitatea poate evalua în situaţiile financiare anuale 
consolidate instrumentele financiare, inclusiv instrumentele financiare derivate, la valoarea justă.

Atunci când un instrument financiar este evaluat la valoarea justă, orice modificare a valorii sale (favorabilă
sau nefavorabilă) se include în contul de profit şi pierdere, cu excepţia cazurilor următoare, pentru care o astfel
de modificare se include direct în capitalurile proprii:

a) instrumentul financiar este un instrument de acoperire împotriva riscurilor şi contabilizat la nivelul grupului
conform unor reguli de acoperire a riscului care permit ca unele sau toate modificările de valoare să nu fie
înregistrate în contul de profit şi pierdere; sau

b) modificarea de valoare se referă la o diferenţă de schimb valutar apărută la un element monetar care face
parte dintr-o investiţie netă a entităţii într-o entitate străină.

6.10. Active circulante

Un activ circulant este un activ care:
a) se aşteaptă să fie realizat sau este deţinut cu intenţia de a fi vândut sau consumat în cursul normal al ciclului 
de exploatare al entităţii;
b) este deţinut, în principal, în scopul tranzacţionării;
c) se aşteaptă a fi realizat în termen de 12 luni de la data bilanţului; sau
d) este reprezentat de numerar sau echivalente de numerar a căror utilizare nu este restricţionată.

15



În categoria activelor circulante se cuprind:

a. stocuri, inclusiv valoarea serviciilor prestate pentru care nu a fost întocmită factură;
b. investiţii pe termen scurt;
c. casa şi conturi la bănci.
d. creanţe;

Echivalentele de numerar reprezintă investiţiile financiare pe termen scurt, extrem de lichide, care sunt uşor
convertibile în numerar şi sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii.

Ciclul  de exploatare al  unei  entităţi  reprezintă  perioada de  timp  dintre  achiziţionarea activelor  care  sunt
destinate procesării şi finalizarea acestora în numerar sau echivalente de numerar.

Reguli de evaluare

Compania evalueaza activele circulante la costul de achiziţie sau costul de producţie, după caz.
Ajustările de valoare se fac pentru activele circulante în vederea prezentării acestora la cea mai mică valoare
de piaţă sau, în circumstanţe speciale, la o altă valoare minimă atribuibilă acestora la data bilanţului.In situaţia
în care ajustarea devine total sau parţial fără obiect, întrucât motivele care au dus la reflectarea acesteia au
încetat să mai existe într-o anumită măsură, atunci acea ajustare se reia corespunzător la venituri. 

Stocuri

Stocurile sunt active circulante:
a) deţinute pentru a fi vândute pe parcursul desfăşurării normale a activităţii;
b)  în curs de producţie în vederea vânzării în procesul desfăşurării normale a activităţii; sau
c) sub formă de materii prime, materiale şi alte consumabile care urmează să fie folosite în procesul de

producţie sau pentru prestarea de servicii.

Recunoastere si evaluare

În categoria stocurilor enitatea recunoaste şi activele cu ciclu lung de fabricaţie, destinate vânzării, de exemplu
complexuri de locuinte, nave. Dacă construcţiile sunt realizate în scopul exploatării pe termen lung, de către
entitate ele reprezintă imobilizări.
Prin activ cu ciclu lung de fabricaţie se înţelege un activ care solicită în mod necesar o perioadă substanţială de
timp, respectiv mai mare de un an, pentru a fi gata în vederea utilizării sale prestabilite sau pentru vânzare.

Terenurile cumpărate de entitate în scopul construirii pe acestea de construcţii destinate vânzării, se 
înregistrează la stocuri.

Categorii de stocuri

În cadrul stocurilor, in contabilitatea entitatii se cuprind:
a. mărfurile, adica bunurile pe care entitatea le cumpără în vederea revânzării sau produsele predate spre

vânzare magazinelor proprii;
b. materiile prime, care participă direct la fabricarea produselor şi se regăsesc în produsul finit integral

sau parţial, fie în starea lor iniţială, fie transformată;
c. materialele  consumabile  (materiale  auxiliare,  combustibili,  materiale  pentru  ambalat,  piese  de

schimb, seminţe şi materiale de plantat, furaje şi alte materiale consumabile), care participă sau ajută
la procesul de fabricaţie sau de exploatare fără a se regăsi, de regulă, în produsul finit;

d. materialele de natura obiectelor de inventar;
e. produsele, care cuprind la randul lor:
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 semifabricatele:  produse al căror proces tehnologic a fost terminat într-o secţie (fază de 
fabricaţie) şi care trec în continuare în procesul tehnologic al altei secţii (faze de fabricaţie) 
sau se livrează terţilor;

 produsele finite: produsele care au parcurs în întregime fazele procesului de fabricaţie şi nu 
mai au nevoie de prelucrări ulterioare în cadrul entităţii, putând fi depozitate în vederea livrării
sau expediate direct clienţilor;

 rebuturile, materialele recuperabile şi deşeurile;
f. activele biologice de natura stocurilor
g. ambalajele,  care  includ  ambalajele  refolosibile,  achiziţionate  sau  fabricate,  destinate  produselor

vândute şi care în mod temporar pot fi păstrate de terţi, cu obligaţia restituirii în condiţiile prevăzute în
contracte;

h. producţia în curs de execuţie, reprezentând producţia care nu a trecut prin toate fazele (stadiile) de
prelucrare,  prevăzute  în  procesul  tehnologic,  precum şi  produsele  nesupuse  probelor  şi  recepţiei
tehnice  sau  necompletate  în  întregime.  În  cadrul  producţiei  în  curs  de  execuţie  se  cuprind,  de
asemenea, serviciile şi studiile în curs de execuţie sau neterminate.

Momentul înregistrării stocurilor

Înregistrarea în contabilitate a intrării stocurilor se efectuează la data transferului riscurilor şi beneficiilor.
Desi de regula datele de transfer al controlului, de transfer al proprietăţii şi de livrare coincid,  totuşi, pot exista
decalaje de timp, de exemplu, pentru:

 bunuri vândute în consignaţie sau stocurile la dispoziţia clientului;
 stocuri gajate livrate creditorului beneficiar al gajului, care rămân în evidenţa debitorului până la 

vânzarea lor;
 bunuri recepţionate pentru care nu s-a primit încă factura, care trebuie înregistrate în activele 

cumpărătorului;
 bunuri livrate şi nefacturate, care trebuie scoase din evidenţă, transferul de proprietate având loc;
 bunuri vândute şi nelivrate încă, pentru care a avut loc transferul proprietăţii.

Costul stocurilor  cuprinde toate costurile aferente achiziţiei şi prelucrării, precum şi alte costuri suportate
pentru a aduce stocurile în forma şi în locul în care se găsesc.
( In cazul prestatorilor de servicii )( Costul stocurilor cuprinde manopera şi alte cheltuieli legate de personalul
direct  angajat  în  furnizarea  serviciilor,  inclusiv  personalul  însărcinat  cu  supravegherea,  precum şi  regiile
corespunzătoare.)
(În funcţie de specificul activităţii, pentru determinarea costului pot fi folosite, de asemenea, metoda costului
standard, în activitatea de producţie sau metoda preţului cu amănuntul, în comerţul cu amănuntul.

La  ieşirea  din  gestiune  a  stocurilor  şi  altor  active  fungibile,  acestea  se   evaluează  şi  înregistrează  în
contabilitate prin aplicarea metodei primul intrat - primul ieşit – FIFO : potrivit metodei "primul intrat - primul
ieşit" (FIFO), bunurile ieşite din gestiune se evaluează la costul de achiziţie sau de producţie al primei intrări
(lot).  Pe  măsura  epuizării  lotului,  bunurile  ieşite  din  gestiune  se  evaluează  la  costul  de  achiziţie  sau  de
producţie al lotului următor, în ordine cronologică.

6.11. Investitii pe termen scurt

Contabilitatea trezoreriei asigură evidenţa existenţei şi mişcării :
 acţiunilor deţinute la entităţile afiliate

 altor investiţii pe termen scurt: obligaţiuni emise şi răscumpărate, obligaţiuni achiziţionate şi
alte  valori  mobiliare  achiziţionate  în  vederea  realizării  unui  profit  într-un  termen  scurt,
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certificatele de emisii de gaze cu efect de seră care îndeplinesc condiţiile de recunoaştere a
investiţiilor pe termen scurt.

 disponibilităţilor în conturi la bănci/casierie
 creditelor bancare pe termen scurt şi 
 altor valori de trezorerie.

În categoria investiţiilor pe termen scurt entitatea recunoaste acţiunile deţinute la entităţile afiliate şi alte 
investiţii pe termen scurt.

Depozitele bancare se prezintă la imobilizări financiare, investiţii pe termen scurt sau la elementul "Casa şi 
conturi la bănci", în funcţie de perioada şi condiţiile de deţinere aferente acestora.

Evaluarea la intrarea in entitate

La intrarea în entitate, investiţiile pe termen scurt se evaluează la costul de achiziţie, prin care se înţelege 
preţul de cumpărare, sau la valoarea stabilită potrivit contractelor.
Depozitele bancare pe termen scurt în valută se înregistrează la constituire la cursul de schimb valutar 
comunicat de BNR, de la data operaţiunii de constituire.

Evaluarea la iesirea din entitate

La ieşirea din gestiune a investiţiilor pe termen scurt, cu excepţia depozitelor bancare pe termen scurt, se
aplică prevederile evaluarea la iesirea din entitatea stocurilor.
Lichidarea depozitelor constituite în valută se efectuează la cursul de schimb valutar comunicat de BNR, de la
data operaţiunii de lichidare.
 Diferenţele de curs valutar între cursul de la data constituirii sau cursul la care sunt înregistrate în contabilitate
şi cursul Băncii Naţionale a României de la data lichidării depozitelor bancare se înregistrează la venituri sau
cheltuieli din diferenţe de curs valutar, după caz.

Depecierea investitiilor pe termen scurt

Pentru  deprecierea  investiţiilor  deţinute  ca  active  circulante,  la  sfârşitul  exerciţiului  financiar,  cu  ocazia
inventarierii, se reflectă ajustări pentru pierdere de valoare, înregistrate pe seama cheltuielilor.
La sfârşitul  fiecărui  exerciţiu financiar,  ajustările pentru pierderile  de valoare reflectate  se suplimentează,
diminuează sau anulează, după caz. La ieşirea din entitate a investiţiilor pe termen scurt, eventualele ajustări
pentru pierdere de valoare se anulează.

Casa şi conturi la bănci

Conturile la bănci cuprind: 
 valorile de încasat cum sunt :cecurile şi efectele comerciale depuse la bănci
  disponibilităţile în lei şi valută
  cecurile entităţii
  dobânzile aferente disponibilităţilor şi creditelor acordate de bănci în conturile curente.

Depozitele bancare pe termen de cel mult 3 luni pot fi incluse în numerar şi echivalente de numerar doar în 
măsura în care acestea sunt deţinute cu scopul de a acoperi nevoia de numerar pe termen scurt, şi nu în scop 
investiţional.

Sumele  virate  sau  depuse  la  bănci  ori  prin  mandat  poştal,  pe  bază  de  documente  prezentate  entităţii  şi
neapărute încă în extrasele de cont, se înregistrează într-un cont distinct.
Conturile curente la bănci se dezvoltă în analitic pe fiecare bancă.
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Dobânzile  de  încasat,  aferente  disponibilităţilor  aflate  în  conturi  la  bănci,  se  înregistrează  distinct  în
contabilitate, faţă de cele de plătit, aferente creditelor acordate de bănci în conturile curente, precum şi cele
aferente creditelor bancare pe termen scurt.
Dobânzile  de plătit  şi  cele de încasat,  aferente  exerciţiului  financiar  în curs,  se  înregistrează la cheltuieli
financiare sau venituri financiare, după caz.
Contabilitatea disponibilităţilor aflate în bănci/casierie şi a mişcării acestora, ca urmare a încasărilor şi plăţilor
efectuate, se ţine distinct în lei şi în valută.
Operaţiunile privind încasările şi plăţile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul de schimb valutar,
comunicat de BNR, de la data efectuării operaţiunii.
Operaţiunile de vânzare-cumpărare de valută, inclusiv cele derulate în cadrul contractelor cu decontare la 
termen, se înregistrează în contabilitate la cursul utilizat de banca comercială la care se efectuează licitaţia cu 
valută, fără ca acestea să genereze în contabilitate diferenţe de curs valutar.

Evaluarea la sfarsit de an

La finele fiecărei luni, disponibilităţile în valută şi alte valori de trezorerie, cum sunt titluri de stat în valută,
acreditive  şi  depozite  în  valută  se  evaluează la  cursul  de  schimb al  pieţei  valutare,  comunicat  de  Banca
Naţională a României din ultima zi bancară a lunii în cauză. Diferenţele de curs înregistrate se recunosc în
contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar, după caz.
În vederea achitării unor obligaţii faţă de furnizori, entităţile pot solicita deschiderea de acreditive la bănci, în
lei sau în valută, în favoarea acestora.
Lichidarea acreditivelor constituite în valută se efectuează la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională
a României, de la data operaţiunii de lichidare.
Diferenţele de curs valutar între cursul de la data constituirii sau cursul la care acreditivele sunt înregistrate în
contabilitate şi cursul Băncii Naţionale a României de la data lichidării acreditivelor se înregistrează la venituri
sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar, după caz.

Sume puse la dispozitia angajatilor/ tertilor

Sumele în numerar, puse la dispoziţia personalului sau a terţilor, în vederea efectuării unor plăţi în favoarea
entităţii,  se înregistrează distinct în contabilitate (contul 542 "Avansuri de trezorerie" respectiv contul 461
"Debitori diverşi", în cazul terţilor).

În cazul plăţilor în valută suportate din avansuri de trezorerie, cheltuielile se recunosc în contabilitate la cursul
din data efectuării operaţiunilor sau la cursul din data decontării avansului.
Sumele reprezentând avansuri de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data bilanţului, se
evidenţiază în contul de debitori diverşi (461 "Debitori diverşi") sau creanţe în legătură cu personalul (4282
"Alte creanţe în legătură cu personalul"), în funcţie de natura creanţei.
În contul de viramente interne se înregistrează transferurile de disponibilităţi băneşti între conturile la bănci,
precum şi între conturile la bănci şi casieria entităţii.
Operaţiunile  financiare  în  lei  sau  în  valută  se  efectuează  cu  respectarea  regulamentelor  emise  de  Banca
Naţională a României şi a reglementărilor emise în acest scop.

6.12.Contabilitatea tertilor

Contabilitatea tertilor asigura evidenta datoriilor si creantelorentitatii în relatiile acesteia cu furnizorii, clientii,
personalul,  asigurarilesociale,  bugetul  statului,  entitatile  afiliate  si  cele  legate  prin  interese  departicipare,
asociatii/actionarii, debitorii si creditorii diversi.

 În contabilitatea furnizorilor si clientilor se înregistreazaoperatiunile privind cumpararile, respectiv
livrarile de marfuri si produse, serviciile prestate,  precum si alte operatiuni similare efectuate.

 Datoriile catre furnizorii de bunuri, respectiv prestatorii de servicii, de la care, pâna la finele lunii, nu
s-au primit facturile se evidentiaza distinct în contabilitate (contul 408 "Furnizori - facturi nesosite"),
pe baza documentelor care atesta primirea bunurilor, respectiv a serviciilor.
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 Creantele fata de clientii pentru care, pâna la finele lunii, nu au fost întocmite facturile se evidentiaza 
distinct în contabilitate (contul 418 "Clienti- facturi de întocmit"), pe baza documentelor care atesta livrarea
bunurilor, respectiv prestarea serviciilor.

 În  baza  contabilitatii  de  angajamente,  entitatea  va  evidentia  în  contabilitate  toate  veniturile  si
cheltuielile, respectiv creantele si datoriile rezultate ca urmare a unor prevederi legale sau contractuale.

 În conturile de furnizori si clienti se evidentiaza distinct datoriile, respectiv creantele din penalitati
stabilite conform clauzelor contractuale, despagubiri  datorate pentru contracte întrerupte înainte de
termen si alteelemente de natura similara.

 Avansurile acordate furnizorilor, precum si cele primite de la clienti se înregistreaza în contabilitate în 
conturi distincte. Avansurile acordate furnizorilor de imobilizari se reflecta distinct de avansurile acordate altor
furnizori.

 În  conturile  de  terti  societatea  înregistreaza  distinct  operatiunile  de  scontare,  forfetare  si  alte
operatiuni, 

efectuate cu institutii de credit.

Definitii:

Scontul comercial reprezinta operatiunea prin care în schimbul unui efect de comert (cambie, bilet la ordin),
institutia  de  credit  pune  la  dispozitia  posesorului  creantei,  valoarea  efectului,  mai  putin  taxa  de  scont  si
comisioanele  aferente,  fara  a astepta  scadenta  efectului  respectiv,  iar  institutia  are  drept  de recurs  asupra
beneficiarului fondurilor.

Forfetarea  reprezinta cumpararea, fara recurs asupra oricarui detonator anterior, a unor creante scadente la
termen, ca rezultat al livrarii de bunuri sau prestarilor de servicii, contra unei taxe forfetare.

Operatiunile  privind  vânzarile/cumpararile  de  bunuri  si  prestarile  de  servicii  efectuate  pe  baza  efectelor
comerciale se înregistreaza în contabilitate în conturile corespunzatoare de efecte de primit sau de platit, dupa
caz.

Efectele comerciale trebuie sa îndeplineasca conditiile de forma si fond prevazute de legislatia în vigoare, fara
de care validitatea lor poate fi contestata sau anulata.

Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta se înregistreaza întrun cont în afara bilantului (contul 8037
"Efecte scontate neajunse la scadenta") si se mentioneaza în notele explicative.

Creantele si datoriile în valuta, rezultate ca efect altranzactiilor entitatii, se înregistreaza în contabilitate atât în
lei, cât si învaluta.În conformitate cu prevederile art.6 alin. (1) din Legea contabilitatiinr. 82/1991, republicata,
orice operatiune economico-financiara efectuata se consemneaza în momentul efectuarii ei într-un document
care sta la baza înregistrarilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ.

Din punct de vedere contabil, efectuarea operatiunii economico-financiare este probata de orice document în
care se consemneaza aceasta. În cazul bunurilor achizitionate însotite de factura sau de aviz deînsotire a marfii,
urmând ca factura sa soseasca ulterior, cursul valutarutilizat la înregistrarea în contabilitate este cursul de la
data receptieibunurilor.

O tranzactie în valuta este o tranzactie care este exprimata sau necesita decontarea într-o alta moneda  decât 
moneda nationala (leu), inclusiv tranzactiile rezultate atunci când o entitate:

a. cumpara sau vinde bunuri sau servicii al caror pret este exprimat învaluta;
b. împrumuta sau ofera spre împrumut fonduri, iar sumele ce urmeaza sa fieplatite sau încasate sunt 

exprimate în valuta; sau
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c. achizitioneaza sau cedeaza într-o alta maniera active, contracteaza sauachita datorii exprimate în 
valuta.

Cursul de schimb valuta reste raportul de schimb dintre doua monede. Diferenta de curs valutar este diferenta
ce  rezulta  din  conversia  unuianumit  numar  de  unitati  ale  unei  monede  într-o  alta  moneda  la  cursuri  de
schimbdiferite.În vederea aplicarii regulilor privind contabilizarea operatiunilor învaluta, creantele si datoriile
exprimate în lei, a caror decontare se face înfunctie de cursul unei valute, sunt asimilate elementelor exprimate
în valuta.

Tranzactii in valuta

O tranzactie în valuta trebuie înregistrata initial la cursul de schimbvalutar, comunicat de BNR, de la data
efectuariioperatiunii. 

 Înregistrarea contravalorii în lei a capitalului social subscris învaluta se face la cursul de schimb al
pietei valutare, comunicat de BNR, din data subscrierii.Diferentele de curs valutar între cursul de la
data  subscrierii  si  cursul  dela  data  varsarii  capitalului  social  în  valuta  se  înregistreaza la  venituri
saucheltuieli din diferente de curs valutar, dupa caz.

 Datoriilor de leasing financiar în valuta, sau in lei cu decontare in valuta seînregistreaza la cursul de
schimb al pietei valutare comunicat de BNR la data acordarii finantarii. 

Entitatea  inregistreaza diferentele de curs  valutar  aparute  cu urmare a decontarii  creantelor  sidatoriilor  în
valuta la cursuri diferite fata de cele la care au fostînregistrate initial pe parcursul lunii sau fata de cele la care
suntînregistrate în contabilitate trebuie recunoscute în luna în care apar, cavenituri sau cheltuieli din diferente
de curs valutar.

Atunci când creanta sau datoria în valuta este decontata în decursulaceleiasi luni în care a survenit, întreaga
diferenta de curs valutar esterecunoscuta în acea luna. Atunci când creanta sau datoria în valuta este  decontată
într-o  luna  ulterioara,  diferenta  de  curs  valutar  recunoscuta  înfiecare  luna,  care  intervine  pâna  în  luna
decontarii, se determina tinând seamade modificarea cursurilor de schimb survenita în cursul fiecarei luni.

Diferentele de valoare care apar cu ocazia decontarii creantelor sidatoriilor exprimate în lei, în functie de un
curs  valutar  diferit  de  cel  la  careau  fost  înregistrate  initial  pe  parcursul  lunii  sau  fata  de  cele  la  care
suntînregistrate în contabilitate se recunosc în luna în care apar, la altevenituri sau cheltuieli financiare. Atunci
când creanta sau datoria estedecontata în decursul aceleiasi luni în care a survenit, întreaga diferenta rezultata
este recunoscuta în acea luna. Atunci când creanta sau datoria este decontata într-o luna ulterioara,diferenta
recunoscuta în fiecare luna, care intervine pâna în luna decontarii, sedetermina tinând seama de modificarea
cursurilor de schimb, survenita în cursulfiecarei luni.

Evaluarea la sfarsit de luna

 La finele fiecarei luni, societatea evalueaza creantele si datoriile în valuta la cursul de schimb al pietei
valutare, comunicat de BNR in ultima zi bancara a lunii în cauza si inregistreaza diferentele de curs la venituri
sau cheltuieli din diferente de cursvalutar, dupa caz.

 Evaluarea se face si pentru creantele si datoriile exprimate în lei, a caror decontare se face în functie
de 

cursul unei valute. În acest caz,societatea inregistreaza diferentele la alte venituri financiare sau alte cheltuieli
financiare, dupa caz.

Începând cu data de 1 ianuarie 2015, entitatea nu va mai evalua în funcţie de cursul valutar, la finele lunii,
respectiv  la  finele  exerciţiului  financiar  sumele  înregistrate  în  conturile  4093  "Avansuri  acordate  pentru
imobilizări corporale" , 4094 "Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale" , 409 "Furnizori - debitori" şi
419 "Clienţi – creditori”. 
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Scoaterea din evidenta a creantelor si datoriilor cu termene prescrise

 La scaderea din evidenta a creantelor si  datoriilor ale caror termene de încasare sau de plata sunt
prescrise, societatea va atasa documentele care demonstreaza ca au fost întreprinse toate demersurile
legale, pentru decontarea acestora.

 Creantele incerte se înregistreaza distinct în contabilitate (contul 4118 "Clienti incerti sau în litigiu"
sau în conturi analitice ale conturilor de creante, pentru alte creante decât clientii).

 În  scopul  prezentarii  în  situatiile  financiare  anuale,  societatea  evalueaza  creantele   la  valoarea
probabila de încasat. Atunci când se estimeaza ca o creanta nu se va încasa integral, în contabilitate se
înregistreaza ajustari pentru depreciere, la nivelul sumei care nu se mai poate recupera.

Contabilitatea furnizorilor si clientilor, a celorlalte datorii si creante se tine pe categorii, precum si pe fiecare
persoana fizica sau juridica. În acest sens, în contabilitatea analitica, furnizorii si clientii se grupeaza astfel:
interni si externi, iar în cadrul acestora pe termene de plata, respectiv de încasare.

În cadrul conturilor de furnizori si clienti, se grupeaza distinct datoriile si creantele rezultate din tranzactiile cu
clauze de rezerva de proprietate.

În cazul cesionarii unei creante, diferenta dintre valoarea creantei preluate prin cesionare si suma de achitat
cedentului reprezinta venit la data constatarii drepturilor si obligatiilor, potrivit clauzelor contractuale.

Contabilitatea decontarilor cu personalul

Contabilitatea  decontarilor  cu  personalul  cuprinde  drepturile  salariale,  sporurile,  adaosurile,  premiile  din
fondul de salarii, indemnizatiile pentru concediile de odihna, precum si cele pentru incapacitate temporara de
munca, platite din fondul de salarii, primele reprezentând participarea personalului la profit,  acordate potrivit
legii, si alte drepturi în bani si/sau în natura datorate de entitate personalului pentru munca prestata.

În  vederea  înregistrarii  primelor  reprezentând  participarea  personaluluila  profit,  acordate  potrivit  legii,
entitatea recunoaste ca provizion costul previzionat al acestora atunci si numai atunci când:

a) entitatea are o obligatie legala sau implicita de a face astfel de platica rezultat al evenimentelor anterioare; si
b) poate fi facuta o estimare certa a obligatiei.

O obligatie curenta exista atunci,  si  numai atunci, când entitatea nu are o alta alternativa realista decât sa
efectueze aceste plati.
În situatiile financiare ale exercitiului pentru care se propun prime reprezentând participarea personalului la
profit,  contravaloarea  acestora  se  reflecta  sub  forma  de  provizion,  cheltuiala  rezultând  din  serviciul
angajatului.
Provizionul urmeaza a fi reluat în exercitiul financiar în care se acorda aceste prime.

Sumele  datorate  si  neachitate  personalului  (concediile  de  odihna  si  alte  drepturi  de  personal),  respectiv
eventualele sume care urmeaza sa fie încasate de la acesta, aferente exercitiului în curs, se înregistreaza ca alte
datorii si creante în legatura cu personalul.

Debitele provenite din avansuri de trezorerie nedecontate, din distribuiri de uniforme si echipamente de lucru,
precum si debitele provenite din pagube materiale, amenzile si penalitatile stabilite în baza unor hotarâri ale
instantelor judecatoresti, si alte creante fata de personalul entitatii se înregistreaza ca alte creante în legatura cu
personalul.

Beneficiile  sub  forma  actiunilor  proprii  ale  entitatii  (sau  alte  instrumente  de  capitaluri  proprii),  acordate
angajatilor  sunt  înregistrate  distinct  (contul  643  "Cheltuieli  cu  remunerarea  în  instrumente  de  capitaluri
proprii"),  în  contrapartida  conturilor  de capitaluri  proprii  (1031 "Beneficii  acordate  angajaţilor  sub forma
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instrumentelor de capitaluri proprii"), la valoarea justa a respectivelor instrumente de capitaluri proprii, de la
data  acordarii  acelor  beneficii.  Recunoasterea  cheltuielilor  aferente  muncii  prestate  de  angajati  are  loc
înmomentul prestarii acesteia.

Data acordarii beneficiilor reprezinta data la care entitatea şi angajatii beneficiari ai respectivelor instrumente
înteleg şi accepta termenii şi conditiile tranzactiei, cu mentiunea ca, dacă respectivul acord face obiectul unui
proces de aprobare ulterioara (de exemplu, de catre acţionari), data acordarii beneficiilor este data la care este
obtinuta respectiva aprobare.

Pentru instrumentele de capitaluri proprii acordate care intra în drepturi imediat, la data acordarii beneficiilor,
angajatilor nu li se cere sa finalizeze o perioada specificata de servicii înainte de a avea dreptul neconditionat
asupra respectivelor instrumente de capitaluri proprii si, în absenta unei dovezi privind contrariul, entitatea va
considera ca serviciile prestate în schimbul instrumentelor de capitaluri proprii au fost deja primite. În acest
caz,  cheltuielile  aferente  se  înregistreaza integral,  la  momentul  respectiv,  în  contrapartida  cu conturile  de
capitaluri proprii.

Pentru instrumentele de capitaluri proprii  acordate, care intra în drepturi numai dupa îndeplinirea de catre
angajati  a  unei  perioade  specificate  de  servicii,  cheltuielile  aferente  sunt  înregistrate  pe  masura  prestarii
serviciilor,  pe parcursul  perioadei  pentru satisfacerea conditiilor  de intrare în drepturi,  în contrapartida cu
conturile de capitaluri proprii. Suma înregistrata drept cheltuieli va avea în vedere estimarea numarului de
instrumente  de  capitaluri  proprii  care  vor  intra  în  drepturi,  iar  aceasta  estimare  trebuie  revizuita  daca
informatiile ulterioare indica faptul  ca numarul  de instrumente de capitaluri  proprii  preconizate a intra în
drepturi este diferit fata de estimarile precedente, astfel încât, la data intrarii în drepturi, estimarea respectiva
sa fie egala cu numarul de instrumente de capitaluri proprii care intra în drepturi.

Contabilitatea decontarilor privind contributiile sociale, cu bugetul statului si fondurile speciale

Contabilitatea  decontarilor  privind  contributiile  sociale  cuprinde  obligatiile  pentru  contributia  la  asigurari
sociale, contributia la asigurari sociale de sanatate si la constituirea fondului pentru ajutorul de somaj.

Eventualele sume datorate sau care urmeaza sa fie încasate în perioadele urmatoare, aferente exercitiului în
curs, se înregistreaza ca alte datorii si creante sociale.  Aici se cuprinde si contributia unitatii la schemele de
pensii facultative si la primele de asigurare voluntara de sanatate.

În cadrul decontarilor cu bugetul statului si fondurile speciale se cuprind: 
  impozitul pe profit/venit;
  taxa pe valoarea adaugata;
  impozitul pe venituri de natura salariilor;
  subventiile de primit;
  alte impozite, taxe sivarsaminte asimilate.

Impozitul pe venit de plata este recunoscut ca datorie în limita sumei neplatite. Daca suma platita depaseste
suma datorata, surplusul este recunoscut drept creanta.

Taxa pe valoarea adaugata pentru achizitiile din România si pentru livrarile de bunuri sau prestarile de servicii
efectuate în România  se determina şi se înregistreaza în contabilitate potrivit legii.

Impozitul pe venituri de natura salariilor,  care se înregistreaza încontabilitate,  cuprinde totalul impozitelor
individuale, calculate potrivit legii.

La alte impozite, taxe si varsaminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale se cuprind:
 accizele;
 impozitul pe cladiri;
 impozitul pe terenuri;
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 varsamintele din profitul net al regiilor autonome;
 impozitul pe dividende;
 taxa asupra mijloacelor de transport;
 taxe pentru folosirea terenurilor proprietate de stat si 
 alte impozite si taxe. 

Acestea se defalca în contabilitatea analitică pe feluri de impozite, taxe şi varsaminte datorate bugetului de stat
sau bugetelor locale.

Reflectarea în contabilitate a accizelor şi  fondurilor speciale incluse în preţuri sau tarife se face pe seama
conturilor corespunzătoare de datorii, fără a tranzita prin conturile de venituri si cheltuieli.

Contabilitatea decontarilor între entitatile din cadrul grupului şi cu acţionarii

Contabilitatea decontarilor între entitatile din cadrul grupului şi cu acîionarii, cuprinde operatiunile care se
înregistreaza reciprocşsi în aceeasi perioada de gestiune, atât în contabilitatea entitatii debitoare, cât şi a celei
creditoare,  precum şi  decontarile  între  actionari  şi  entitate  privind  capitalul  social,  dividendele  cuvenite
acestora, alte decontari cu actionarii şi, de asemenea, conturile co - participantilor referitoare la operatiunile
efectuate în comun, în cazul asocierilor în participatie.

Dividendele repartizate deţinatorilor de acţiuni, propuse sau declarate după data bilanţului, precum şi celelalte
repartizări similar efectuate din profit, nu se recunosc ca datorie la data bilanţului. 

Sumele  depuse sau lasate temporar  de catre acţionari  la dispoziţia entităţii,  precum şi  dobânzile aferente,
calculate în conditiile legii, se înregistreaza în contabilitate în conturi distincte.

Creantele/datoriile entitatii faţă de alţi terţi, alţii decât personalul propriu, clienţii şi furnizorii, se înregistrează
în conturile dedebitori/creditori diversi.

Cheltuieli şi venituri în avans

Cheltuielile efectuate şi veniturile realizate în exercitiul financiar curent, dar care privesc exerciţiile financiare
următoare, se înregistreaza distinct în contabilitate, la cheltuieli în avans sau venituri în avans, după caz. În
aceste  conturi  se  înregistrează,  în  principal,  următoarele  cheltuieli  şi  venituri:  impozitele  locale  achitate
anticipat,  abonamente,  asigurări  şi  alte  cheltuieli  efectuate  anticipat,  respectiv  veniturile  din  chirii  şi  alte
venituri aferente perioadelor sau exerciţiilor următoare.

Operaţiunile care nu pot fi înregistrate direct în conturile corespunzatoare, pentru care sunt necesare clarificări
ulterioare, se înregistreaza, provizoriu, în contul 473 "Decontari din operatii în curs declarificare". Sumele
înregistrate în acest cont trebuie clarificate de către entitate într-un termen de cel mult trei luni de la data
constatării.

Pentru  deprecierea  creanţelor  din  conturile  de  clienţi,  decontări  în  cadrul  grupului  şi  debitori,  cu  ocazia
inventarierii la sfârsitul exercitiului financiar, se reflecta ajustări pentru depreciere.

Contabilitatea angajamentelor şi altor elemente extrabilanţiere

Drepturile şi  obligaţiile,  precum şi unele bunuri care nu pot fi integrate în activele şi  datoriile entităţii  se
înregistrează în contabilitatea entitatii în conturi în afara bilanţului, denumite şi conturi de ordine şi evidenţă.
În această categorie se cuprind: angajamente (giruri,  garanţii,  cauţiuni) acordate sau primite în relaţiile cu
terţii; imobilizări corporale luate cu chirie; valori materiale primite spre prelucrare sau reparare, în păstrare sau
custodie;  debitori  scoşi  din  activ,  urmăriţi  în  continuare;  stocuri  de  natura  obiectelor  de inventar  date  în
folosinţă; redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate; efecte scontate neajunse la scadenţă;
bunuri publice primite în administrare, concesiune şi cu chirie de către regii  autonome, societăţi/companii
naţionale,  societăţi  comerciale;  dobânzi  aferente  contractelor  de  leasing  financiar,  neajunse  la  scadenţă;
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certificate de emisii de gaze cu efect de seră primite, care nu au stabilită o valoare şi, prin urmare, nu pot fi
recunoscute în conturi bilanţiere, precum şi alte valori.
În cadrul elementelor extrabilanţiere sunt cuprinse şi activele contingente (contul 807 "Active contingente"),
respectiv datoriile contingente (contul 808 "Datorii contingente").
Un activ contingent este un activ potenţial care apare ca urmare a unor evenimente anterioare datei bilanţului
şi  a căror existenţă va fi  confirmată  numai  prin apariţia  sau neapariţia unuia  sau mai  multor  evenimente
viitoare nesigure, care nu pot fi în totalitate sub controlul entităţii.
Activele  contingente  sunt  generate,  de  obicei,  de  evenimente  neplanificate  sau  neaşteptate,  care  pot  să
genereze intrări de beneficii economice în entitate.
Activele contingente nu se recunosc în conturile bilanţiere. Acestea trebuie prezentate în notele explicative în
cazul  în  care  este  probabilă  apariţia  unor  intrări  de  beneficii  economice.  Activele  contingente  nu  sunt
recunoscute în situaţiile financiare, deoarece ele nu sunt certe iar recunoaşterea lor ar putea determina un venit
care să nu se realizeze niciodată.
În cazul în care realizarea unui venit este sigură, activul aferent nu este un activ contingent şi trebuie procedat
la recunoaşterea lui în bilanţ.
Activele contingente sunt evaluate continuu pentru a asigura reflectarea corespunzătoare în situaţiile financiare
a  modificărilor  survenite.  Astfel,  dacă  intrarea  de  beneficii  economice  devine  certă,  activul  şi  venitul
corespunzător vor fi recunoscute în situaţiile financiare aferente perioadei în care au survenit modificările. În
schimb, dacă este doar probabilă o creştere a beneficiilor economice, entitatea va prezenta în notele explicative
activul contingent.
O datorie contingent este:

a) o obligaţie potenţială, apărută ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilanţului şi a cărei
existenţă va fi confirmată numai de apariţia sau neapariţia unuia sau mai multor evenimente viitoare incerte,
care nu pot fi în totalitate sub controlul entităţii; sau
b) o obligaţie curentă apărută ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilanţului, dar care nu este 
recunoscută deoarece:

 nu este sigur că vor fi necesare ieşiri de resurse pentru stingerea acestei datorii; sau
  valoarea datoriei nu poate fi evaluată suficient de credibil.

Datoriile contingente sunt continuu evaluate pentru a determina dacă a devenit probabilă o ieşire de resurse
care încorporează beneficiile economice. Dacă se consideră că este necesară ieşirea de resurse,  generată de un
element  considerat anterior datorie contingentă, se va recunoaşte, după caz, o datorie sau un provizion în
situaţiile financiare aferente perioadei în care a intervenit modificarea încadrării evenimentului, cu excepţia
cazurilor în care nu poate fi efectuată nicio estimare credibilă.

 Contabilitatea datoriilor

Entitatea clasifică ca datorie pe termen scurt, denumită şi datorie curentă, atunci când:
    a) se aşteaptă să fie decontată în cursul normal al ciclului de exploatare al entităţii; sau
    b) este exigibilă în termen de 12 luni de la data bilanţului.

Toate celelalte datorii trebuie clasificate ca datorii pe termen lung.

Dacă entitatea preconizează şi are posibilitatea să refinanţeze sau să reînnoiască o obligaţie pentru cel puţin
douăsprezece  luni  după  perioada  de  raportare  conform unei  facilităţi  de  împrumut  existente,  va  clasifica
obligaţia ca fiind pe termen lung chiar dacă, în caz contrar, ar fi trebuit să fie achitată într-o perioadă mai
scurtă. 

Contabilitatea împrumuturilor şi datoriilor asimilate acestora se ţine pe următoarele categorii: 

 împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni şi prime de rambursare a acestora (se evidenţiaza distinct 
împrumuturile din emisiuni de obligaţiuni convertibile)

  credite bancare pe termen lung şi mediu
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  sume datorate entităţilor afiliate, entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun,
  alte împrumuturi şi datorii asimilate, precum şi dobânzile aferente acestora.

Entitatea va menţine clasificarea datoriilor pe termen lung purtătoare de dobândă în această categorie chiar şi 
atunci când acestea sunt exigibile în 12 luni de la data bilanţului, dacă:
a) termenul iniţial a fost pentru o perioadă mai mare de 12 luni; şi
b) există un acord de refinanţare sau de reeşalonare a plăţilor, care este încheiat înainte de data bilanţului.

6.13. Contabilitatea provizioanelor

Un provizion este o datorie cu exigibilitate sau valoare incertă.
Provizioanele sunt destinate să acopere datoriile a căror natură este clar definită şi care la data bilanţului este
probabil să existe, sau este cert că vor exista, dar care sunt incerte în ceea ce priveşte valoarea sau data la care
vor apărea.
Provizioanele nu pot fi utilizate pentru ajustarea valorilor activelor.
Provizioanele nu pot depăşi din punct de vedere valoric sumele care sunt necesare stingerii obligaţiei curente
la data bilanţului.

Un provizion va fi recunoscut numai în momentul în care:
 entitatea are o obligaţie curentă generată de un eveniment anterior;
 este probabil ca o ieşire de resurse să fie necesară pentru a onora obligaţia respectivă; şi
 poate fi realizată o estimare credibilă a valorii obligaţiei.

Dacă aceste condiţii nu sunt îndeplinite, nu va fi recunoscut un provizion.
Nu se recunosc provizioane pentru pierderile viitoare din exploatare.
Societatea constituie provizioane pentru elemente precum:

a) litigii, amenzi şi penalităţi, despăgubiri, daune şi alte datorii incerte;
b) cheltuielile legate de activitatea de service în perioada de garanţie şi alte cheltuieli privind garanţia
acordată clienţilor;
c) acţiunile de restructurare;
d) pensii şi obligaţii similare;
e) dezafectare imobilizări corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea
f) impozite;
g) prime ce urmează a se acorda personalului din profitul realizat,  potrivit  prevederilor legale sau
contractuale 
h) terminarea contractului de muncă
i) provizioane în legătură cu acorduri de concesiune
j) provizioane pentru contracte cu titlu oneros si
k) alte provizioane.

Contabilitatea provizioanelor se ţine pe feluri, în funcţie de natura, scopul sau obiectul pentru care au fost
constituite.

6.14. Venituri si cheltuieli

 Venituri

În categoria veniturilor se includ atât sumele sau valorile încasate sau de încasat în nume propriu din activităţi
curente, cât şi câştigurile din orice alte surse.
Activităţile  curente  sunt  orice  activităţi  desfăşurate  de  o  entitate,  ca  parte  integrantă  a  obiectului  său  de
activitate, precum şi activităţile conexe acestora.
Câştigurile reprezintă creşteri  ale beneficiilor economice care pot apărea sau nu ca rezultat din activitatea
curentă, dar nu diferă ca natură de veniturile din această activitate. În contul de profit şi pierdere, câştigurile
sunt  prezentate,  de  regulă,  la  valoarea netă,  exclusiv cheltuielile aferente,  la  elementul  "Alte  venituri  din
exploatare".
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Veniturile din activităţi curente se pot regăsi sub diferite denumiri, cum ar fi: vânzări, prestări de servicii,
comisioane, redevenţe, chirii, subvenţii, dobânzi, dividende.
Sumele colectate de o entitate în numele unor terţe părţi, inclusiv în cazul contractelor de agent, comision sau
mandat comercial încheiate potrivit legii, nu reprezintă venit din activitatea curentă, chiar dacă din punct de
vedere al taxei pe valoarea adăugată persoanele care acţionează în nume propriu sunt considerate cumpărători
revânzători. În această situaţie, veniturile din activitatea curentă sunt reprezentate de comisioanele cuvenite.
Suma veniturilor rezultate dintr-o tranzacţie este determinată, de obicei, printr-un acord între vânzătorul şi
cumpărătorul/utilizatorul activului, ţinând cont de suma oricăror reduceri comerciale.
Contabilitatea veniturilor se ţine pe feluri de venituri, după natura lor, astfel:
    a) venituri din exploatare;
    b) venituri financiare.

Veniturile din exploatare cuprind:
a)venituri din vânzarea de produse şi mărfuri, precum şi prestări de servicii.
În această  categorie se includ şi  veniturile  realizate din vânzarea de locuinţe(entităţile ce  au ca activitate
principală obţinerea şi vânzarea de locuinţe)
Veniturile se recunosc la valoarea integrală, inclusiv în cazul în care entitatea practică programe de fidelizare a
clienţilor. În acest caz, pentru contravaloarea punctelor cadou acordate clienţilor ca parte a unei tranzacţii de
vânzare de bunuri, prestare de servicii sau a altor forme similare de stimulare, şi care pot fi folosite în viitor de
client pentru a obţine bunuri sau servicii gratuite sau la preţ redus, sub rezerva îndeplinirii unor eventuale
condiţii suplimentare, entitatea înregistrează în contabilitate un provizion;
b) venituri  aferente costului  producţiei, reprezentând variaţia în plus (creştere)  sau în minus (reducere)
dintre valoarea la cost de producţie efectiv a stocurilor de produse şi servicii în curs de execuţie de la sfârşitul
perioadei  şi  valoarea stocurilor  iniţiale ale produselor şi  serviciilor  în curs de execuţie,  neluând în calcul
ajustările pentru depreciere reflectate;
c) venituri din producţia de imobilizări, reprezentând costul lucrărilor efectuate de entitate pentru ea însăşi,
care se înregistrează ca imobilizări corporale şi necorporale;
d) venituri din subvenţii de exploatare, reprezentând subvenţiile pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi
pentru acoperirea pierderilor, precum şi alte subvenţii de care beneficiază entitatea;
e) alte venituri din exploatarea curentă, cuprinzând veniturile din creanţe recuperate, penalităţi contractuale,
datorii prescrise, scutite sau anulate potrivit legii, precum şi alte venituri din exploatare.
Variaţia  stocurilor  de produse finite  şi  în  curs  de execuţie  pe  parcursul  perioadei  reprezintă  o corecţie  a
cheltuielilor de producţie pentru a reflecta faptul că fie producţia a majorat nivelul stocurilor, fie vânzările
suplimentare au redus nivelul stocurilor.
Veniturile aferente costului producţiei în curs de execuţie se înscriu, alături de celelalte venituri, în contul de
profit şi pierdere, cu semnul plus (sold creditor) sau minus (sold debitor).

Veniturile financiare cuprind:

    a) venituri din imobilizări financiare;
    b) venituri din investiţii pe termen scurt;
    c) venituri din investiţii financiare cedate;
    d) venituri din diferenţe de curs valutar;
    e) venituri din dobânzi;
    f) venituri din sconturi primite în urma unor reduceri financiare;
    g) alte venituri financiare.

Venituri din vânzări de bunuri

În  contabilitate,  veniturile  din  vânzări  de  bunuri  se  înregistrează  în  momentul  predării  bunurilor  către
cumpărători,  al  livrării  lor pe baza facturii  sau în alte condiţii  prevăzute în contract,  care atestă transferul
dreptului de proprietate asupra bunurilor respective, către clienţi.
Veniturile din vânzarea bunurilor se recunosc în momentul în care sunt îndeplinite următoarele condiţii:

a) entitatea a transferat cumpărătorului riscurile şi avantajele semnificative care decurg din proprietatea
asupra bunurilor;
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b) entitatea nu mai gestionează bunurile vândute la nivelul la care ar fi făcut-o, în mod normal, în cazul
deţinerii în proprietate a acestora şi nici nu mai deţine controlul efectiv asupra lor;

    c) mărimea veniturilor poate fi evaluată în mod credibil;
    d) este probabil ca beneficiile economice asociate tranzacţiei să fie generate către entitate; şi
    e)costurile tranzacţiei pot fi evaluate în mod credibil.

O promisiune de vânzare nu generează contabilizarea de venituri.
Pentru bunurile livrate în baza unui contract de consignaţie, se consideră că livrarea bunurilor de la consignant
la consignatar are loc la data la care bunurile sunt livrate de consignatar clienţilor săi.
Pentru  bunurile  transmise  în  vederea  testării  sau  a  verificării  conformităţii,  se  consideră  că  transferul
proprietăţii bunurilor a avut loc la data acceptării bunurilor de către beneficiar. Bunurile transmise în vederea
verificării conformităţii sunt bunurile oferite de furnizor clienţilor, aceştia având dreptul fie să le achiziţioneze
fie,  să  le  returneze  furnizorului.  Contractul  aferent  bunurilor  livrate  în  vederea  testării  este  un  contract
provizoriu prin care vânzarea efectivă a bunurilor este condiţionată de obţinerea de rezultate satisfăcătoare în
urma testării de către clientul potenţial, testare ce are scopul de a stabili că bunurile au caracteristicile solicitate
de clientul respectiv.
Pentru stocurile la dispoziţia clientului, se consideră că transferul proprietăţii bunurilor are loc la data la care
clientul  intră  în  posesia  bunurilor.  Stocurile  la  dispoziţia  clientului  reprezintă  o operaţiune potrivit  căreia
furnizorul transferă regulat bunuri într-un depozit propriu sau într-un depozit al clientului, prin care transferul
proprietăţii bunurilor intervine, potrivit contractului, la data la care clientul scoate bunurile din depozit, în
principal pentru a le utiliza în procesul de producţie.

 Venituri din prestarea de servicii

Veniturile din prestări de servicii se înregistrează în contabilitate pe măsura efectuării acestora. Prestarea de
servicii cuprinde inclusiv executarea de lucrări şi orice alte operaţiuni care nu pot fi considerate livrări de
bunuri.
Stadiul de execuţie al lucrării se determină pe bază de situaţii de lucrări care însoţesc facturile, procese-verbale
de recepţie sau alte documente care atestă stadiul realizării şi recepţia serviciilor prestate.
În cazul  lucrărilor  de construcţii,  recunoaşterea veniturilor  se  face pe baza actului  de  recepţie  semnat  de
beneficiar, prin care se certifică faptul că executantul şi-a îndeplinit obligaţiile în conformitate cu prevederile
contractului şi ale documentaţiei de execuţie.
Contravaloarea lucrărilor nerecepţionate de beneficiar până la sfârşitul perioadei se evidenţiază la cost,  în
contul 332 "Servicii în curs de execuţie", pe seama contului 712 "Venituri aferente costurilor serviciilor în curs
de execuţie".

 Venituri din redevenţe, chirii, dobânzi şi dividende

Veniturile din redevenţe, chirii, dobânzi şi dividende se recunosc astfel:
a)dobânzile  se  recunosc  periodic,  în  mod  proporţional,  pe  măsura  generării  venitului  respectiv,  pe  baza
contabilităţii de angajamente;
b) redevenţele şi chiriile se recunosc pe baza contabilităţii de angajamente, conform contractului;
c) dividendele se recunosc atunci când este stabilit dreptul acţionarului de a le încasa.

Veniturile  din reluarea provizioanelor,  respectiv a ajustărilor  pentru depreciere  sau pierdere  de valoare se
evidenţiază distinct, în funcţie de natura acestora.
Diminuarea sau anularea provizioanelor constituite, respectiv a ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de
valoare reflectate se efectuează prin înregistrarea la venituri în cazul în care nu se mai justifică menţinerea
acestora, are loc realizarea riscului sau cheltuiala devine exigibilă.

Cheltuieli

Cheltuielile entităţii reprezintă valorile plătite sau de plătit pentru:
 consumuri de stocuri şi servicii prestate, de care beneficiază entitatea;
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 cheltuieli cu personalul;
 executarea unor obligaţii legale sau contractuale etc.

Pierderile  reprezintă  reduceri  ale  beneficiilor  economice  şi  pot  rezulta  sau  nu  ca  urmare  a  desfăşurării
activităţii  curente  a entităţii.  Acestea  nu diferă ca  natură  de alte  tipuri  de  cheltuieli.În  contul  de  profit  şi
pierdere, pierderile sunt prezentate, de regulă, la valoarea netă, exclusiv veniturile aferente, la elementul "Alte
cheltuieli de exploatare".
În cadrul cheltuielilor exerciţiului financiar se cuprind, de asemenea, provizioanele, amortizările şi ajustările
pentru depreciere sau pierdere de valoare reflectate.
Contabilitatea cheltuielilor se ţine pe feluri de cheltuieli, după natura lor, astfel:

a) cheltuieli de exploatare, care cuprind:
 cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile; costul de achiziţie al obiectelor de inventar

consumate;  costul  de  achiziţie  al  materialelor  nestocate,  trecute  direct  asupra  cheltuielilor;
contravaloarea energiei şi apei consumate; valoarea animalelor şi păsărilor; costul mărfurilor vândute
şi al ambalajelor;

 cheltuieli cu serviciile executate de terţi, redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii; prime de asigurare;
studii şi cercetări; cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (colaboratori); comisioane şi onorarii;
cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate; transportul de bunuri şi personal; deplasări, detaşări şi
transferări; cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii, servicii bancare şi altele;

 cheltuieli  cu  personalul  (salariile,  asigurările  şi  protecţia  socială  şi  alte  cheltuieli  cu  personalul,
suportate de entitate);

 alte cheltuieli de exploatare (cheltuielile legate de protejarea mediului înconjurător, aferente perioadei;
pierderi din creanţe şi debitori diverşi; despăgubiri, amenzi şi penalităţi; donaţii, sponsorizări şi alte
cheltuieli  similare;  cheltuieli  privind  activele  cedate  şi  alte  operaţii  de  capital;  creanţe  prescrise
potrivit legii; certificatele de emisii de gaze cu efect de seră achiziţionate potrivit legislaţiei în vigoare
şi ale căror costuri pot fi determinate, aferente perioadei curente etc.);

b)cheltuieli financiare, care cuprind:
 pierderi din creanţe legate de participaţii;
  cheltuieli privind investiţiile financiare cedate; 
 diferenţele nefavorabile de curs valutar;
  dobânzile privind exerciţiul financiar în curs;
  sconturile acordate clienţilor;
  pierderi din creanţe de natură financiară şi altele.

Cheltuielile cu provizioanele, amortizările şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare, precum şi
cheltuielile cu impozitul pe profit şi alte impozite, calculate potrivit legii, se evidenţiază distinct, în funcţie de
natura lor.
Conturile sintetice de venituri şi de cheltuieli se pot dezvolta pe conturi analitice, în funcţie de necesităţile
impuse de anumite reglementări sau potrivit necesităţilor proprii ale entităţii.

Tratamentul contabil al reducerilor comerciale şi financiare

Reducerile comerciale

Exemple de reduceri comerciale :
a) rabaturile - se primesc pentru defecte de calitate şi se practică asupra preţului de vânzare;
b) remizele - se primesc în cazul vânzărilor superioare volumului convenit sau dacă cumpărătorul are un statut
preferenţial; şi
c) risturnele - sunt reduceri de preţ calculate asupra ansamblului tranzacţiilor efectuate cu acelaşi terţ, în 
decursul unei perioade determinate
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Reducerile comerciale la achiziţia de bunuri

Reducerile comerciale acordate de furnizorii entitatii şi înscrise pe factura de achiziţie reduc costul de achiziţie
al bunurilor. Atunci când achiziţia de produse şi primirea reducerii comerciale sunt tratate împreună, reducerile
comerciale primite ulterior facturării ajustează, de asemenea, costul de achiziţie al bunurilor.
Dacă  reducerile  comerciale  înscrise  pe  factura  de  achiziţie  acoperă  în  totalitate  contravaloarea  bunurilor
achiziţionate, acestea se înregistrează în contabilitate la valoarea justă, pe seama veniturilor curente (contul
758 «Alte venituri din exploatare») în cazul stocurilor, respectiv a veniturilor în avans (contul 475 «Subvenţii
pentru investiţii»), în cazul imobilizărilor corporale şi necorporale. 
Veniturile în avans aferente acestor imobilizări se reiau în contul de profit şi pierdere pe durata de viaţă a
imobilizărilor respective.
Reducerile comerciale primite ulterior facturării corectează costul stocurilor la care se referă, dacă acestea mai
sunt  în gestiune.  Dacă stocurile pentru care au fost  primite  reducerile ulterioare nu mai  sunt  în gestiune,
acestea se evidenţiază distinct în contabilitate (contul 609 "Reduceri comerciale primite"), pe seama conturilor
de terţi.
În cazul în care informaţiile deţinute nu permit corectarea valorii stocurilorreducerile se reflectă, de asemenea,
pe seama contului 609 "Reduceri comerciale primite".
Reducerile  comerciale  primite  ulterior  facturării  unor  imobilizări  corporale  şi  necorporale  identificabile
reprezintă  venituri  în  avans (contul  475 «Subvenţii  pentru investiţii»),  fiind reluate  în  contul  de  profit  şi
pierdere pe durata de viaţă rămasă a imobilizărilor respective.
Reducerile  comerciale  primite  ulterior  facturării  unor  imobilizări  corporale  şi  necorporale  care  nu  pot  fi
identificabile reprezintă venituri ale perioadei (contul 758 «Alte venituri din exploatare»)."

Reducerile comerciale la vanzarea de bunuri

Atunci  când  vânzarea  de  produse  şi  acordarea  reducerii  comerciale  sunt  tratate  împreună,  reducerile
comerciale acordate ulterior facturării ajustează veniturile din vânzare.Reducerile comerciale acordate ulterior
facturării, indiferent de perioada la care se referă, se evidenţiază distinct în contabilitate (contul 709 "Reduceri
comerciale acordate"), pe seama conturilor de terţi.

Reduceri comerciale la servicii

Reducerile comerciale legate de prestările de servicii,  primite ulterior facturării,  respectiv acordate ulterior
facturării, indiferent de perioada la care se referă, se evidenţiază distinct în contabilitate (contul 609 "Reduceri
comerciale primite", respectiv contul 709 "Reduceri comerciale acordate"), pe seama conturilor de terţi.
În cazul în care reducerile comerciale reprezintă evenimente ulterioare datei bilanţului care conduc la ajustarea
situaţiilor  financiare  anuale,  acestea  se  înregistrează  la  data  bilanţului  în  contul  408  "Furnizori  -  facturi
nesosite",  respectiv  contul  418  "Clienţi  -  facturi  de  întocmit",  şi  se  reflectă  în  situaţiile  financiare  ale
exerciţiului pentru care se face raportarea, pe baza documentelor justificative. Reducerile care urmează a fi
primite, înregistrate la data bilanţului în contul 408 "Furnizori - facturi nesosite", corectează costul stocurilor
la care se referă, dacă acestea mai sunt în gestiune.

Reducerile financiare

Reducerile financiare sunt sub formă de sconturi de decontare acordate pentru achitarea datoriilor înainte de
termenul normal de exigibilitate.
Reducerile financiare primite de la furnizor reprezintă venituri ale perioadei indiferent de perioada la care se
referă (contul 767 "Venituri din sconturi obţinute"). La furnizor, aceste reduceri acordate reprezintă cheltuieli
ale perioadei, indiferent de perioada la care se referă (contul 667 "Cheltuieli privind sconturile acordate").

6.15.Capital social 

Capitalul social compus din acţiuni este înregistrat la valoarea stabilită pe baza actelor de constituire şi  a
actelor adiţionale.
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Societatea  recunoaşte  modificările  la  capitalul  social  numai  după  aprobarea  lor  în  Adunarea  Generală  a
Acţionarilor.

6.16.Rezerve legale

S-au constituit  în proportie de 5% din profitul brut de la sfărşitul anului pȃnă cȃnd rezervele legale totale
ajung la 20% din capitalul social vȃrsat în conformitate cu prevederile legale. 

6.17.Dividende

Dividendele  sunt  recunoscute  ca  datorie  în  perioada  în  care  este  aprobata  repartizarea  lor.  Repartizarea
dividendelor se face ulterior aprobării situaţiilor financiare.

6.18.Impozite si taxe 

Societatea  înregistreaza  impozit  pe  profit  curent  în  conformitate  cu  legislaţia  romȃna  în  vigoare  la  data
situaţiilor financiare. Datoriile legate de impozite şi taxe sunt îregistrate în perioada la care se refera.

6.19. Erori contabile 

Erorile constatate in contabilitate se pot referi fie la exercitiul financiar curent, fie la exercitiile financiare
precedente.  Corectarea erorilor  se efectueaza la  data  constatarii  lor.  Erorile  din perioadele anterioare  sunt
omisiuni si declaratii eronate cuprinse in situatiile financiare ale entitatii pentru una sau mai multe perioade
anterioare rezultand din greseala de a utiliza sau de a nu utiliza informatii credibile care: 
a) erau disponibile la momentul la care situatiile financiare pentru acele perioade au fost aprobate spre a fi
emise; 
b) ar fi putut fi obtinute in mod rezonabil si luate in considerare la intocmirea si prezentarea acelor situatii
financiare anuale. 

Corectarea erorilor aferente exercitiului financiar curent se efectueaza pe seama contului de profit si pierdere.
Corectarea  erorilor  semnificative  aferente  exercitiilor  financiare  precedente  se  efectueaza  pe  seama
rezultatului  reportat.  Erorile  nesemnificative  aferente  exercitiilor  financiare  precedente  se  corecteaza,  de
asemenea, pe seama rezultatului reportat. Totusi, pot fi corectate pe seama contului de profit si pierdere erorile
nesemnificative.

Corectarea erorilor aferente exercitiilor financiare precedente nu determina modificarea situatiilor financiare
ale  acelor  exercitii.  In  cazul  erorilor  aferente  exercitiilor  financiare  precedente,  corectarea  acestora  nu
presupune  ajustarea  informatiilor  comparative  prezentate  in  situatiile  financiare.  Informatii  comparative
referitoare  la  pozitia  financiara  si  performanta  financiara,  respectiv  modificarea  pozitiei  financiare,  sunt
prezentate in notele explicative. 

NOTA 7

PARTICIPATII  SI  SURSE DE FINANTARE

Capital social

31.12.2017 31.12.2019
Capital social subscris - actiuni 15.645.055,00 14.080.550,00

Valoare nominala pe actiune 0,10 0,10

Valoare capital social 1.564.505,50 1.408.055
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Capitalul social al societatii este integral varsat la 31 decembrie 2018

Structura actionariatului

 31.12.2017 Procent 31.12.2018 Procent
Actrom SRL 3.511.148 22,44% 3.511.148 24,94%
Romada SRL 3.110.852 19,88% 3.110.852 22,09%

Silvania Center SA 2.231.495 14,26% 2.231.495 15,85%
Persoane fizice 4.878.694 31,19% 4.878.694 34,65%

Persoane juridice 1.912.866 12,23% 348.361 2,47%
Total 15.645.055 100% 14.080.550 100%

Prin decizia nr. 666 din 15.05.2017 emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară s-a aprobat oferta publică
de  cumpărare  de  actiuni  emise  de  societatea  MAGAZIN  UNIVERSAL MARAMURES  S.A Baia  Mare,
iniţiată de societatea Magazin Universal Maramureş S.A, ofertă cu următoarele caracteristici :

 Numărul de acţiuni care fac obiectul ofertei este de 1.564.505 actiuni, reprezentȃnd 10% din capitalul
social

 Valoarea nominală a acţiunilor : 0,10 lei/acţiune
 Preţul de cumpărare este de : 0,43 lei/ acţiune
 Perioada de derulare : 23.05.2017 – 05.07.2017
 Intermediarul ofertei : SSIF GOLDRING S.A. cu sediul în Tȃrgu Mureş, str. Tudor Vladimirescu, nr.

56A,  Mansardă, jud. Mureş, România.

Numărul de valori mobiliare derulate prin Oferta Publică de cumpărare este de 1.564.505 acţiuni, iar suma
totală plătită este de 672.737,15 lei.
Prin  Hotărȃrea  AGEA nr.  238  din  11.10.2017  s-a  aprobat  reducerea  capitalului  social  al  societăţii  de  la
valoarea de 1.564.505,50 lei  la  valoarea de 1.408.055 lei,  prin anularea unui  număr de 1.564.505 acţiuni
proprii  cu valoarea nominală  de 0,10 lei  fiecare,  acţiuni  deţinute ca urmare a derulării  Oferta Publică de
cumpărare de acţiuni în perioada 23.05.2017 – 05.07.2017. 

La data de 04.01.2018 Oficiul Comerţului de pe lȃngă Tribunalul Maramureş a admis cererea de
înregistrare  a  menţiunii  cu  privire  la  reducerea  capitalului  social,  conform Hotărȃrii  AGEA din
11.10.2017.  Capitalul social al societăţii s-a redus de la 1.564.505,50 lei la 1.408.055 lei, la data
admiterii cererii.

NOTA 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, 
CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE (informatii pentru anul fiscal 2018)

8.1. Administratori, directori

In timpul anului 2018, Societatea a plătit următoarele îndemnizaţii membrilor Consiliului de Administraţie
şi conducerii executive:
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 2017 2018

Membri ai C.A. 66.336 89.244

Directori 90.993 126.016

Total 157.329 215.260

La 31 decembrie 2018, Societatea nu avea nicio obligaţie privind plata pensiilor către foştii membri ai C.A. 
şi conducerii executive.

8.2. Salariati

Numarul mediu al salariatilor a evoluat dupa cum urmeaza:

 2017 2018
Personal de conducere 1 1
Personal administrativ 0 0

Total 1 1

Cheltuielile cu salariile şi taxele aferente înregistrate în cursul anilor 2017 şi 2018 sunt următoarele:

 2017 2018
Cheltuieli cu salariile 43.186 60.236

Cheltuieli cu asigurarile sociale 35.832 4.998
Cheltuieli cu colaboratorii 114.143 163.225

Total 193.161 228.459

La 31 decembrie societatea a previzionat o cheltuială în valoare de 4.567 lei aferenta concediilor de odihnă
neefectuate în anul 2018.

NOTA 9: ANALIZA Principalilor indicatori economico-financiari 

2017 2018

1. Indicatori de lichiditate 

Indicatorul lichiditatii curente 5,43 1,21

Indicatorul lichiditatii imediate 5,43 1,21

2. Indicatori de risc 

Indicatorul gradului de indatorare 57,38 33,43

Indicatorul privind acoperirea dobanzilor 19,94 13,04

3. Indicatori de activitate 

Viteza de rotatie a debitelor clienti 79,59 64,83

Viteza de rotatie a creditelor furnizori 33,65 34,91

Viteza de rotatie a activelor imobilizate 0,39 0,20
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Viteza de rotatie a activelor totale 0,15 0,17

4. Indicatori de profitabilitate 

Rentabilitatea capitalului angajat 11,07% 10,67%

Marja bruta din vanzari 49,91% 59,54%

NOTA 10: Alte informatii 

10.1. Informaţii despre Societate 

Societatea  Magazin Universal Maramureş S.A. este  listată  pe Piaţa ATS în Secţiunea Instrumente Financiare
listate pe ATS, Categoria Acţiuni din cadrul Sectorului Titluri de Capital conform hotãrârii A.G.E.A. din data
de 23.02.2015 care a fost publicată în Monitorul Oficial partea a IV- a nr. 1674/30.III.2015.
Emitentul  este  o  societate  comercială  pe  acţiuni  înmatriculată  la  Registrul  Comerţului  sub  numărul
J24/1628/1994, CUI RO 6076555, având un capital social de 1.408.055 lei împărţit  în 14.080.550 acţiuni
nominative ordinare cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare, evidenţiate prin înscriere în cont. 

Societatea  Magazin Universal Maramureş S.A. este  admisă la tranzacţionare  pe platforma AeRo.
Piaţa AeRo nu este o piaţă reglementată, este un sistem alternativ de tranzacţionare administrat de Bursa de
Valori  Bucureşti,  unde  regulile  de  organizare  şi  funcţionare  sunt  mai  puţin  riguroase  iar  condiţiile  de
reglementare sunt minime.

Societatea derulează activităţi de închiriere a spaţiilor comerciale proprii.

10.1.1. Părţi afiliate

Societatea deţine la data de 31.12.2018  un număr de 670.900 acţiuni  din cele 1.030.000 de acţiuni  care
reprezintă capitalul social al societăţii LCS Imobiliar S.A. Cluj-Napoca. Procentul aferent numărului de acţiuni
deţinute de societatea Magazin Universal Maramureş S.A în capitalul social al  societăţii LCS Imobiliar S.A.
Cluj-Napoca este de 65,14%. Valoarea totala a acestor acţiuni este de 7.391.811 lei.
In anul 2018 nu au fost derulate tranzacţii între societatea Magazin Universal Maramureş S.A și societatea
LCS Imobiliar S.A.

10.2. Litigii şi dispute

La 31.12.2018  societatea nu are  pe rol  niciun  litigiu. 

10.3. Informatii despre impozitul pe profit 2017 / venit 2018

2017

Profit (pierdere) contabil(a) 1 1.734.553

Venituri neimpozabile 2 102.431
Amortizare fiscală 3 24.901
Total venituri neimpozabile 4=2+3 127.332
Cheltuieli nedeductibile 5 406.217
Profit impozabil / Pierdere fiscala pentru 
anul de raportare 6=1-4+5 2.013.438
Pierderea fiscala din anii precedenti 7 -
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Profit impozabil/Pierdere fiscala de recuperat in
anii urmatori

8=6-7 2.013.438
Impozit pe profit curent 8*16% 322.150
Alte elemente 9 1.000
Impozit pe profit datorat 10=8-9 321.150
Reducere impozit pe profit 11 -
Impozit pe profit datorat la sfarsitul 
perioadei 

12=10-11
321.150

2017

Impozit pe profit de plata la 1 ianuarie 40.382
Cheltuiala cu impozitul pe profit in an 321.150
Impozit pe profit platit in an 267.949
Impozit pe profit de plata la 31 decembrie 93.583

De la 01.01.2018 societatea  aplică impozitul pe veniturile microintreprinderilor, conform Ordonantei
de Urgenţă nr.79/2017. Cota de impozitare este de 1% din veniturile realizate, societatea avȃnd cel
puţin un salariat.

2018
Total venituri realizate 1 4.242.163
Venituri neimpozabile 2 106.484
Elemente similare veniturilor ( reducerea 
rezervei legale) 

3
31.290

Total venituri impozabile 4=1-2+3 4.166.969
Impozit pe veniturile microintreprinderilor 1% * 4 41.670
Impozit pe venit  datorat la sfarsitul 
perioadei de  raportare 6 11.631

Impozitul pe veniturile microintreprinderilor aferent anului 2018 este în suma de 41.670 lei.
La 31.12.2018 suma impozitului pe veniturile microintreprinderilor  datorat este de 11.631 lei.

Evenimente ulterioare 

Managerii și administratorii Societăţii nu au cunoștinte de evenimente ulterioare datei bilanţului care ar putea 
avea un impact semnificativ și care ar necesita prezentarea lor în aceste situaţii financiare.

10.4. Cheltuieli de audit şi consultanta

Auditul  intern al societatii este asigurat de  firma Contafin SRL, reprezentată de dna Pop Maria, iar
auditul financiar al societatii este asigurat de firma Activ Pro Audit SRL , reprezentată de dna Ster
Daniela.
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10.5.  Contingente 

Taxare 

Toate sumele datorate Statului pentru taxe şi impozite au fost plătite sau înregistrate la data bilanţului.
Sistemul fiscal din Romania este în curs de consolidare şi armonizare cu legislaţia europeană, putȃnd
exista  interpretări  diferite  ale  autorităţilor  în  legatură  cu  legislaţia  fiscală,  care  pot  da  naştere  la
impozite, taxe şi penalităţi suplimentare. In cazul în care autorităţile statului descoperă încălcări ale
prevederilor  legale  din  Romȃnia,  acestea  pot  determina  dupa caz:  confiscarea  sumelor  în  cauză,
impunerea  obligaţiilor  fiscale  suplimentare,  aplicarea  unor  amenzi,  aplicarea  unor  majorări  de
întarziere (aplicate la sumele de plata efectiv rămase). Prin urmare, sancţiunile fiscale rezultate din
încălcări ale prevederilor legale pot ajunge la sume importante de plătit către Stat. 

Societatea consideră că şi-a achitat  la  timp şi  în totalitate  toate  taxele,  impozitele,  penalităţile  şi
dobȃnzile penalizatoare, în masura în care este cazul.
Autorităţile fiscale romane au efectuat controale referitor la calculul impozitului pe profit și TVA
pȃnă la data de decembrie 2017 când a avut loc un control de fond.
In Romania, exerciţiul fiscal rămane deschis pentru verificări o perioada de 5 ani.

10.6. Riscuri financiare 

10.6.1. Riscul ratei dobanzii 

Expunerea Societăţii  la riscul modificărilor  ratei  dobȃnzii  se refera în  principal  la  împrumuturile
purtatoare de dobȃndă variabilă pe care Societatea le are pe termen lung. Politica Societăţii este de a
administra costul dobȃnzii printr-un mix de împrumuturi cu dobandă fixă şi dobȃndă variabilă.

10.6.2. Riscul variaţiilor de curs valutar

Societatea practică în relaţiile comerciale preţuri stabilite în euro cu plata în lei, la cursul de referinţă
stabilit de BNR din ziua facturării, eliminându-se astfel riscul valutar.

10.6.3. Riscul de credit 

Societatea desfăşoara relaţii comerciale numai cu terţi recunoscuţi, care justifică finanţarea pe credit.
Politica  Societăţii  este  ca  toţi  clienţii  care  doresc  să  desfăşoare  relaţii  comerciale  în  condiţii  de
creditare fac obiectul procedurilor de verificare.

10.6.4. Criza financiară 

Efecte  semnificative  ale  crizei  sunt  creşterea  costurilor  de  finanţare,  reducerea  consumului,  o
volatilitate semnificativă a pieţelor de capital şi a ratelor de schimb, etc.  Falimentele au afectat în
special sectorul comerţului, producând o  severă recesiune economică.

10.7. Stocuri 

Societatea nu înregistrează stocuri la 31.12.2018.
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10.8. Casa si conturi la banci

 Sold la 1 ianuarie 2018 Sold la 31 decembrie 2018

Conturi la banci in lei 2.041.141 2.075.063 
Numerar in casa 61 319
Conturi la banci in devize 7 2.294
Total 2.041.209 2.077.676

10.9. Alte cheltuieli de exploatare

In tabelul de mai jos sunt detaliate alte cheltuieli de exploatare dupa natura acestora:

 2017 2018

Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile 0 0 
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 20.385 2.150 
Cheltuieli cu primele de asigurare 15.341 16.144
Cheltuieli privind comisioanele si onorariile 69.749 8.102 
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile 224.856 79.209 
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii 13.185 2.722 
Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari 248 118 
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate 11.811 9.020 
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti 344.057 374.737
Total 699.632 492.202

10.10. Alte informaţii

Valoarea încasărilor în avans înregistrate de Societate la 31 decembrie 2018 este în suma de 24.493
lei şi  reprezintă contravaloarea chiriilor facturate în avans la finele lunii decembrie 2018 pentru luna
ianuarie 2019. TVA-ul aferentă a fost colectată.

Cheltuieli înregistrate în avans

La 31.12.2018 valoarea cheltuielilor înregistrate în avans este în sumă de 1.841 lei,  reprezentând
achitarea  contravaloarii  licenţelor  pentru  utilizarea  operelor  muzicale  în  scop  ambiental  aferente
anului 2019 . 

Alte venituri şi cheltuieli financiare

La 31 decembrie 2018 veniturile financiare sunt în valoare de 412.227 lei reprezentȃnd venituri din
dividende în valoare de 84.241 lei; venituri din acţiuni primite ca urmare a creşterii capitalului social
prin emiterea de noi acţiuni  şi  repartizarea lor în mod gratuit  proporţional cu numărul  acţiunilor
deţinute în valoare de 222.786 lei; venituri din dobȃnzi în valoare de 2.067 lei şi venituri din diferenţe
de curs valutar, în valoare de 103.133 lei.
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Cheltuielile financiare la 31.12.2018 sunt în valoare de 315.218 lei, după cum urmează:

- cheltuieli privind dobȃnzile în valoare de 163.128 lei;
- cheltuieli din diferenţele de curs valutar în valoare de 115.087 lei;
- cheltuieli privind ajustarile de valoare a imobilizărilor financiare In valoare de 37.003 lei.

Angajamente în legătură cu împrumuturile

La fínele anului 2018 societatea  are în derulare  un credit bancar, în valoare de 2.000.000 euro,
aprobat prin Hotărȃrea AGEA din data de 27.03.2017. 

Societatea a constituit în favoarea Bancii Raiffeisen Bank o ipotecă imobiliară de prim rang avȃnd ca
obiect clădirile Centului Comercial Maramureş.

Creditul a fost accesat de la Raiffeisen Bank , la data de 19.04.2017, în scopul achiziţiei de valori
mobiliare, pe o durată de 60 de luni, cu o perioadă de graţie de 9 luni. Suma rămasă de rambursat la
31.12.2018 este de 1.509.912 euro.
 

Presedinte C.A.-Director General, Intocmit,
CURTEAN  ANAMARIA DRAGOMIR CARMEN GABRIELA
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Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.
Baia Mare,   Bd. Unirii, nr.10, jud. Maramures

Fax: 0362-401227, Tel:0362-401228;0262-225371
Cod fiscal: RO 6076555; Nr.Reg.Com. J24/1628/94

Capital social subscris si varsat: 1.408.055 lei
RO05BRDE250SV10209902500

www.maramuresul.ro
email:secretariat@maramuresul

DECLARATIA   PERSOANELOR   RESPONSABILE

Subsemnaţii  Curtean  Anamaria  în  calitate  de  Președinte  C.A.  -
Director general și Dragomir Carmen-Gabriela în calitate de Director economic,
declarăm pe propria răspundere că,  după cunoștinţele noastre, situaţia financiar-
contabilă anuală întocmită la 31.12.2018 în conformitate cu standardele contabile
aplicate  societăţii  noastre,  oferă  o    imagine  corectă  și  conformă cu  realitatea
activelor, obligaţiilor, poziţiei financiare, contului de profit și pierdere ale societăţii
Magazin Universal Maramureș S.A.

Totodată mai declarăm pe propria răspundere că, raportul anual la data
de  31.12.2018  prezintă  în  mod  corect  și  complet  informaţiile  despre  Magazin
Universal Maramureș S.A.

   Consiliul  de Administraţie,                                       Director Economic,       
Preşedinte  C.A. – Director General
        Curtean  Anamaria                                     Dragomir Carmen-Gabriela

http://www.maramuresul.ro/
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