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Ploiesti 
Persoana juridica: SC Rafinaria “ASTRA 
ROMANA”S.A 
Adresa :Ploiesti, B-dul Petrolului, nr.59 
Telefon: 0244/577081;Fax: 0244/575939 
Numarul din Registrul Comertului:J29/31/1991 
 

Forma de proprietate                              34 
Societate pe actiuni 
Activitate CAEN:  Prelucrare titei 
Cod grupa CAEN: 1920 
Cod de inregistrare fiscala : RO 1346828 

 
SITUATII FINANCIARE INCHEIATE LA 31  DECEMBRIE  2019 

 
 
DATE GENERALE 
 
Descrierea activitatii 
 
SC Rafinaria “ASTRA ROMANA “S.A Ploiesti   a fost  infiintata ca societate  pe actiuni in anul 1991. 
Domeniul  principal de activitate al societatii este prelucrarea titeiului, cod CAEN 1920 . 
Prin Hotararea AGEA nr.5/06.10.2004 societatea a intrat in conservare, activitatea societatii  
limitandu-se la prestari servicii ( inchirieri de  spatiu si teren, furnizari auxiliare etc.). 
Din data de 23.06.2014 Tribunalul Prahova admite cererea depusa de catre SC Rafinaria “ASTRA 
ROMANA “S.A si dispune deschiderea procedurii generale a insolventei. 
Se desemneaza administrator judiciar Via Insolv SPRL. 
Adunarea generala extraordinara a actionarilor din 27.04.2017 a desemnat pe d-nul ing. Dinu Bogdan  
administrator special 
Adresa  sediului social al Societatii  
 
Ploiesti, Bulevardul Petrolului,  nr.59 
 
Societatea  are un  capital social subscris si varsat  in valoare de  113.502.269 lei, alcatuit din  
1.135.022.690 actiuni cu valoare nominala de 0,1 lei fiecare.  

 
 

Structura capitalului social 
 
La 31 decembrie 2019 structura capitalului social este urmatoarea: 

 
 

 Nr.detineri Suma  capital Procent  % 
KREYTON LIMITED ROAD 
TOWN TORTOLA VGB 

544.813.951 54.481.395,1 48,0003 

KALATSE INVESTMENTS LTD 
loc. AKROPOLIS CYP 

472.888.045 47.288.804,5 41,6633 

ALTE PERSOANE JURIDICE 7 2.733.717 7.273.371,7 6,4081 
PERSOANE  FIZICE 44.586.981 4.458.698,1 3,9283 
TOTAL 1.135.022.694 113.502.269,4 100,00 
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Nota 1 
   
Active imobilizate 
 
 
Activele imobilizate sunt  prezentate in Formularul 40, Situatia activelor imobilizate, a amortizarii si a 
ajustarilor pentru depreciere,anexa la  Situatiile financiare intocmite pentru data de 31 decembrie 
2019. 
 
 
1.1 Imobilizări necorporale        
  
 

                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Duratele de viata utilizate la calculul imobilizarilor necorporale sunt in medie de 3 ani. Metoda de 
amortizare utilizata este cea liniara. Componenta soldului este constituita din programe informatice, 
licente soft amortizate integral, inregistrarea in contabilitate facandu-se la cost istoric. Nu sunt 
capitalizate cheltuielile de cercetare-dezvoltare si cheltuielile de constituire. 
 
 
1.2 Imobilizări corporale 
 
Societatea prezinta  imobilizarile corporale la cost istoric. 

  

Concesiuni, 
brevete, licente, 
marci comerciale 
si active similare 

Alte 
imobilizari 
necorporale 

Total 

Sold la 01.01.2019 308.974 206.803 515.777 
Intrari    

cost istoric 
 
- 

 
- 

 
- 

Iesiri 
 
- 

 
- 

 
- 

cost istoric 
 
- 

 
- 

 
- 

Sold la 31.12.2019 308.974 206.803 515.777 
Amortizare cumulata    
Sold la 01.01.2019 308.974 206.803 515.777 

Amortizare cumulata in an 
 
- 

 
- 

 
- 

Amortizare cumulata aferenta 
iesirilor 

 
- 

 
- 

 
- 

Sold la 31.12.2019 308.974 206.803 515.777 

Valoare contabila neta 
 
- 

 
- 

 
- 
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Mijloacele fixe din grupa I sunt prezentate la valoarea reevaluata, stabilita prin metoda de piata, ultima 
reevaluare inregistrata in contabilitate fiind efectuata la 31.12.2014. 
 
Cladirile au fost reevaluate in scopuri de impozitare pentru data de 31 decembrie 2017. 
 
Amortizarea mijloacelor fixe se inregistreaza dupa metoda liniara pe baza duratelor reglementate de 
H.G.R. 2139/2004. 
Situatia miscarilor imobilizarilor corporale se prezinta dupa cum urmeaza: 
 

  

Terenuri Constructii Instalatii 
tehnice si 
masini 

Mobilier, 
birotica 

Investitii 
in curs si 
avansuri 
pentru 
imobilizari 

Total 

Sold la 01.01.2019 2.335.387 7.735.644 38.388.634 403.646 12.720.444 61.583.755 
intrari       
cost istoric, , din care: 0 0 0 0 0 0 
Iesiri       
cost istoric, din care:  14.860 3.326.751 0  3.341.611 
casari  14.860 3.326.751 0  3.341.611 
Sold la 31.12.2019 2.335.387 7.720.784 35.061.883 403.646 12.720.444 58.242.144 
Amortizare cumulata       
Sold la 01.01.2019 0 3.087.704 35.491.060 385.186 0 38.963.950 
Amortizare cumulata in an 307.436 987.864 12.521 0 1.307.821 

Amortizare cumulata 
aferenta iesirilor  

14.544 3.326.385 0 0 3.340.929 
 

Sold la 31.12.2019 0 3.380.596 33.152.539 397.707 0 36.930.842 
Valoare contabila neta       
Sold la 01.01.2019 2.335.387 4.647.940 2.897.574    18.460 12.720.444 22.619.805 
Sold la 31.12.2019 2.335.387 4.340.188 1.909.344 5.939 12.720.444 21.311.302 
 
 
Societatea   nu are  bunuri achizitionate  in regim de leasing financiar . Mijloacele fixe au fost 
inventariate  in cursul anului.    
Procesul verbal cu rezultatele  inventarierii  pentru anul 2019  a fost transmis Administratului Judiciar 
VIA Insolv SPRL  . 
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 1.3 Imobilizări financiare        

 

  

Titluri de 
participare 
detinute 

Alte creante 
imobilizate 

Total 

Sold la 01.01.2019 77.963.324 850 77.964.174 
Intrari    
cost istoric 0 0 0 
Iesiri    
cost istoric 0 0 0 
Sold la 31.12.2019 77.963.324 850 77.964.174 

 
Titlurile de participare cuprind parti sociale detinute in capitalul unor societati din grup si din afara 
grupului inregistrate la 31.12.2019 la valoarea nominala.  
Societatile la care societatea detine titluri de participare sunt: S.C. Scoala de Soferi Amatori S.R.L. 
parti sociale in valoare de 393.985,30 lei; S.C. New Century Development S.R.L. parti sociale in 
valoare de 60.215.610 lei,  S.C. Energy Cogeneration Group, parti sociale  in valoare de 17.345.900 
lei; S.C.A.E.P. Giurgiu Port S.A., actiuni in valoare de 4.505 lei;. Registrul Independent Monitor S.A. 
Bucuresti actiuni in valoare de 3.321,32 lei; S.C. Pro Faur Invest S.A. Bucuresti actiuni in valoare de 
2,50 lei. 
  
Alte creante imobilizate includ garantii acordate tertilor in suma de 850 lei la Apa Nova Ploiesti. 
 
Nota 2 

 
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI 
 
Societatea Rafinaria ASTRA ROMANA SA nu a constituit provizioane pentru  riscuri si cheltuieli in 
anul 2019.  
 
 
 
 
Nota 3                                                                                                                
 
REPARTIZAREA PROFITULUI 
           
S. C. Rafinaria  ‘’ASTRA ROMANA ‘’ SA  a inregistrat  o pierdere   in valoare de 2.164.474 lei la 
incheierea exercitiului financiar 2019. 
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NOTA   4  
 
 
Analiza rezultatului din exploatare 
 

    
 
            LEI 

 
Indicatorul 

 
Exercitiul anterior 

(31.12.2018) 

 
Exercitiul curent 

(31.12.2019) 
1.Cifra de afaceri neta 3.133.671 2.115.073 
2.Costul bunurilor vandute si al 
serviciilor  prestate (3+4) 

4.022.465 3.795.194 

3.Cheltuielile activitatii  3.587.312 3.376.968 
4.Cheltuielile  auxiliare 435.153 418.226 
5.Rezultatul brut aferent cifrei de 
afaceri nete(1-2) 

-888.794 -1.680.121 

6. Venit prod.stocata 43.293 23.916 
7.Cheltuieli prod.stocata -41.330 -22.929 
8.Alte venituri din exploatare 17.303 1 
9.Alte cheltuieli de exploatare -1.600.652 -485.341 
10.Rezultatul din exploatare -2.470.181 -2.164.474 
 

 
 
 
Cifra de afaceri cuprinde venituri din  vanzari marfuri din stoc, venituri din chirii spatii si teren,  linii 
cale ferata , utilitati energetice, vanzari deseuri feroase. 
Costul activitatii  cuprinde  costurile de baza (materiale, cheltuieli personal, energie, combustibil) 
costul  aferent serviciilor catre terti si cheltuielile  pentru  intretinerea  instalatiilor aflate in  
conservare. 
In categoria   cheltuieli auxiliare  sunt cuprinse: impozite si taxe, iar in alte cheltuiele de exploatare 
sunt incluse amenzi, penalitati cheltuieli aferente casarilor . 
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Nota 5 
 

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR 
 
  CREANTE                                                                                                                        

                   lei 
CREANTE SOLD LA 31.12.2019 TERMEN DE 

LICHIDITATE 
SUB 1 AN 

De  natura  comerciala, din 
care : 

174.339 174.339 

-clienti 1.984.663 1.984.663 
-ajustari de valoare -1.810.324 -1.810.324 
TVA facturi nesosite  168.793 168.793 
Acciza   
Creante parti afiliate 10.078.897 10.078.897 
Debitori diversi 44.718 44.718 
Fond national unic asig. 
Sociale 

4.979 4.979 

CREANTE – TOTAL 10.471.726 10.471.726 
 
Debitorii diversi in sold includ creante rezultate din : 
  
 -recuperare prejudiciu Paltanea Corneliu 13.625 lei 
             -recuperare prejudiciu Bucur Daniel  31.093 lei 
   Soldul final al contului  ajustari pentru deprecierea creantelor in valoare de 1.810.324 lei 
reprezinta ajustari pentru deprecieri creante inregistrate pana la 31.12.2019. Creantele pentru care au 
fost inregistrate ajustari sunt prezentate in tabelul urmator : 
 
 

Denumire Valoare(lei) 
Petrotrans 48.977 
CCCF  Bucuresti 16.457 
Codescu M 2.118 
Petroconduct 131.567 
Ga Pro Co Chemicals S.A 549.895 
Amurco 1.061.310 
Intera gro Bucuresti 13.604 
Inter agro Zimnicea 889 
Rool Ploiesti 2.655 
Avitra Grup 13.534 
Crapmar 3.321 
Termoelectrica Bucuresti 620 
Total  1.865.102 

. 
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               DATORII                                                                                                                       lei 

 
DATORII 

SOLD LA 
31.12.2019 

TERMEN DE 
LICHIDITATE 

TERMEN DE 
LICHIDITATE 

  Sub 1 an Peste  1 an 
-De natura comerciala 8.212.009 8.212.009  
-De natura fiscala   39.488.609 39.488.609  

- Impozit salarii 2.464 2.464  
- Contributia asig 

sociale 
20.143 20.143  

- Contributie 
asiguratorie de 
munca 

1.295 1.295  

- T.V.A 3.569.415 3.569.415  
- Alte obligatii 

fiscale 
35.431.164 35.431.164  

-Avansuri incasate 186.671 186.671  
-De natura salariala 43.142 43.142  
-Creditori diversi 234.315 234.315  
DATORII - TOTAL 47.700.618 47.700.618  

 
 
 

Datoriile societatii inregistrate la incheierea exercitiului financiar sunt in valoare de 47.700.618 lei si 
includ datorii comerciale in valoare de 8.212.009 lei, datoriile de natura salariala in suma de 43.142 
lei ,obligatii fiscale de natura salariala in valoare de 23.902 scadente la 25.01.2020 avansuri incasate in 
valoare de 186.671 lei, alte obligatii fiscale (impozite, taxe si penalitati)   in suma de 35.431.164 lei, 
creditori diversi in valoare de 234.315 lei , t.v.a de plata 3.569.415 lei.  
 
 
NOTA 6 
 

PRINCIPII, POLITICI ŞI METODE CONTABILE 
 
Bazele intocmirii situatiilor financiare  
 
Acestea sunt situatiile financiare individuale ale Societatii RAFINARIA ASTRA ROMANA S.A.  
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019 intocmite in conformitate cu:  

 Legea contabilitatii 82/1991 (republicata 2008), cu modificarile ulterioare  
 Prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 cu modificarile 

ulterioare(„OMFP 1802/2014”)  
 Prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 3781/23.12.2019 - privind principalele 

aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile 
anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice. 

 
 
Politicile contabile adoptate pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare sunt in conformitate 
cu principiile contabile prevazute de OMFP 1802/2014. 
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Aceste situatii financiare cuprind: 
 

 Bilant; 
 Cont de profit si pierdere; 
 Note explicative la situatiile financiare. 
 Situatia modificarilor de capital 
 Fluxul de trezorerie 

 
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”).  
 
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, fluxurile de trezorerie 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  si completarile ulterioare. 
 
Principii contabile semnificative 
 
Situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019 au fost intocmite in 
conformitate cu urmatoarele principii contabile: 
 
Principiul continuitatii activitatii  
 
Societatea se afla in procedura de insolventa. In prezent se deruleaza procedura pentru, stabilirea 
tabloului drfinitiv al creantelor si elaborarea programului de redresare.  
 
Principiul permanentei metodelor  
 
Societatea aplica consecvent de la un exercitiu financiar la altul politicile contabile si metodele de 
evaluare.  
 
Principiul prudentei 
 
La întocmirea situaţiilor financiare anuale, recunoasterea si evaluarea s-a realizat pe o bază prudenta 
si, în special: 
a)în contul de profit si pierdere a fost inclus numai profitul realizat la data bilantului; 
b) datoriile aparute in cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu precedent, au fost 
recunoscute chiar dacă acestea devin evidente numai intre data bilanţului si data intocmirii acestuia; 
c) deprecierile au fost recunoscute, indiferent dacă rezultatul exerciţiului financiar este pierdere sau 
profit.  
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Principiul contabilitatii de angajamente 
 
Efectele tranzactiilor si ale altor evenimente au fost recunoscute atunci cand tranzactiile si 
evenimentele s-au produs (si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau a fost încasat sau plătit) 
si au fost înregistrate in contabilitate si raportate in situatiile financiare ale perioadelor aferente. 
Au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului, fara a se tine seama de data 
incasarii sau efectuarii platii.  
Veniturile si cheltuielile care au rezultat direct si concomitent din aceeasi tranzactie au fost 
recunoscute simultan in contabilitate, prin asocierea directa intre cheltuielile si veniturile aferente, cu 
evidentierea distinctas a acestor venituri si cheltuieli. 
 
Principiul intangibilitatii 
 
Bilantul de deschidere al exercitiului financiar corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului 
financiar precedent. 
 
Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv 
 
In vederea stabilirii valorii corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea 
fiecaror componente ale elementelor de active si de datorii. 
 
Principiul necompensarii  
 
Valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta 
datorii, respectiv veniturile cu cheltuielile. 
 
Principiul prevalentei economicului asupra juridicului 
 
Contabilizarea si prezentarea elementelor din situatiile financiare tinand cont de fondul economic al 
tranzactiei sau al angajamentului in cauza 
 
Inregistrarea in contabilitate si prezentarea in situatiile financiare a operatiunilor economico-financiare 
reflecta realitatea economica a  acestora, punand in evidenta drepturile si obligatiile, precum si 
riscurile asociate acestor operatiuni. 
 
Principiul evaluarii la cost de achizitie sau cost de productie 
 
Elementele prezentate in situatiile financiare au fost evaluate pe baza principiului costului de achizitie 
sau al costului de productie. 
 
Principiul pragului de semnificatie 
 
Entitatea se poate abate de la cerintele cuprinse in reglementarile contabile aplicabile referitoare la 
prezentarile de informatii si publicare, atunci cand efectele respectarii lor sunt nesemnificative. 
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Moneda de raportare  
 
Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala („RON”). Contabilitatea operaţiunilor 
efectuate in valuta se tine atat in moneda nationala, cat si in valuta. Elementele incluse in aceste 
situatii sunt prezentate in lei romanesti.  
 
Situatii comparative 
 
Situatiile financiare intocmite la 31 decembrie 2019 prezinta comparabilitate cu situatiile financiare 
ale exercitiului financiar precedent.  
 
 Utilizarea estimarilor contabile  
 
Intocmirea situatiilor financiare in conformitate cu OMF 1802/2014, cu modificarile ulterioare, 
presupune efectuarea de catre conducere a unor estimari si presupuneri 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. 
 
Continuitatea activitatii  
 
Prezentele situatii financiare au fost intocmite in baza principiului 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. 
 
 
 Conversii valutare  
 
Tranzactiile realizate in valuta sunt inregistrate initial la cursul de schimb valutar comunicat de Banca 
Nationala a Romaniei de la  la data tranzactiei. 
La data bilantului elementele monetare exprimate in valuta si creantele si datoriile exprimate in lei a 
decontare de face in functie de cursul unei valute se evalueaza si se prezinat in situatiile financiare 
anuale la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii 
exercitiului financiar. 
Castigurile si pierderile din diferentele de curs valutar, realizate si nerealizate, intre cursul de schimb 
al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei de la data inregistrarii creantelor sau 
datoriilor in valuta si a celor exprimate in lei a decontare de face in functie de cursul unei valute, sau 
cursul la care acestea sunt inregistrate in contabilitate si cursul de schimb de la data incheierii 
exercitiului financiar, sunt inregistrate in contul de profit si pierdere al exercitiului financiar respectiv.  
 
Elementele nemonetare achizitionate cu plata in valuta si inregistrate la cost istoric (imobilizari, 
stocuri) se prezinta in situatiile financiare anuale utilizand cursul de schimb valutar de la data 
efectuarii tranzactiei.  
Cursurile de schimb RON/USD si RON/EUR communicate de Banca Nationala a Romaniei la 31 
decembrie 2018 si 31 decembrie 2019, au fost dupa cum urmeaza: 
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Moneda 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019 
RON/USD 4,0736 4,2608 
RON/EUR 4,6639 4,7793 

 
 

Imobilizări  
 
Cost 
 
Imobilizările corporale sunt înregistrate la cost de achizitie, minus amortizarea cumulată. 
 
Cheltuielile cu îmbunătăţirile semnificative sunt capitalizate, în condiţiile în care acestea prelungesc 
durata de funcţionare a mijlocului fix sau conduc la o creştere semnificativă a capacităţii acestuia de a 
genera venituri. Costurile de întreţinere, reparaţii şi îmbunătăţirile minore sunt trecute pe cheltuieli 
atunci când sunt efectuate. 
 
Imobilizările corporale care sunt casate sau retrase din funcţiune sunt eliminate din bilanţul contabil 
împreună cu amortizarea cumulată aferentă. Orice profit sau pierdere rezultată dintr-o astfel de 
operaţiune este inclusă în contul de profit şi pierdere . 
 
Investitii in curs 
 
Costurile de executie pentru imobilele construite de Societate cuprind: 
  
- lucrari si servicii executate de terti 
- materiale directe, pe care societatea le achizitioneaza si le pune la dispozitia prestatorilor ; 
- energie consumata in scopuri tehnologice 
- cheltuieli  direct atribuibile imobilelor: 

- cheltuieli pentru amenajarea amplasamentului 
- impozite si taxe achitate catre autoritatile statului (avize, autorizatii, etc) 
- onorarii profesionale si comisioanele achitate in legatura cu imobilul 
- costurile indatorarii care sunt direct atribuibile imobilului pentru activele cu ciclul lung de 

fabricatie; 
 
Toate costurile efectuate de societate,  in legatura cu  executia imobilelor se inregistreaza direct in 
contul 231”Investitii in curs”.  
 
 
Amortizarea 
 
Imobilizările necorporale sunt amortizate prin metoda lineară. 
Pentru mijloace fixe se utilizeaza metoda de amortizare liniara pe baza duratelor aprobate prin HGR 
2139/2004. 
Alternativ pentru  mijloace fixe se utilizeaza si metoda de amortizare degresiva sau accelerata. 
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Imobilizări necorporale 
 
Costurile  legate de achiziţia licenţelor  sunt capitalizate şi supuse amortizării folosind metoda lineară, 
pe durata de viaţă utilă, în general 3 ani. În cazul în care se consideră necesar, valoarea contabilă a 
fiecărei imobilizări necorporale se revizuieşte anual şi se ajustează pentru diminuare permanentă a 
valorii. 
 

 
Stocuri 

 
         In cadrul stocurilor se cuprind : combustibilul, piesele de schimb,  marfurile, materialele consumabile, 

materiale de natura obiectelor de inventar,  etc. 
Societatea recunoaste stocurile cu ocazia intrarii in unitate la cost.  
  
Contabilitatea stocurilor se tine cantitativ si valoric prin folosirea inventarului permanent. In 
contabilitate se inregistreaza toate operatiunile de intrare si iesire, cronologic, fapt ce permite stabilirea 
si cunoasterea stocurilor existente la un moment dat, atat din punct de vedere cantitativ, cat si valoric. 
 
 
Marfurile 
 
Marfurile  sunt gestionate fara depozitare , acestea fiind livrate de la furnizori direct catre clienti. Ele 
sunt înregistrate la cost de achizitie  . Pretul de vanzare al marfurilor  include si transportul acestora. 
Costurile privind transportul este efectuat de catre Societate si se regaseste in contul de profit si 
pierdere pe elemente de cheltuieli dupa natura lor. 
La iesirea din gestiune a stocurilor acestea se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate prin 
aplicarea  metodei primul intrat – primul iesit  (”FIFO”).  
 
 
Materiale de natura obiectelor de inventar  
 
Sunt clasificate in aceasta categorie bunurile care au o valoare mai mica  decat cea stabilita prin 
legislatie pentru mijloace fixe (1800 lei pana la 1 iulie 2013  si 2.500 lei  incepand cu aceasta data), 
dar care au o durata de utilizare mai mare de un an. Societatea recunoaste integral pe cheltuieli costul 
acestor stocuri la darea lor in folosinta. Evidenta materialelor de natura obiectelor de inventar in 
folosinta se tine, pe toata durata utilizarii lor, extracontabil. 
 
 

Creanţe 
 
Creantele societatii comerciale rezulta din relatia cu clientii, debitorii, personalul acesteia sau sume 
asimilate, avansuri platite furnizorilor. De asemenea, pot fi prezentate in contabilitate si creante in 
legatura cu bugetul statului. 
 
Creantele in lei se inregistreaza la valoarea nominala.  
Creantele in valuta se inregistreaza in lei  la cursul de schimb valutar la data tranzactiei si se 
reevalueaza la sfarsitul fiecarei luni la cursul comunicat de BNR . 
 
Creantele sunt prezentate in situatiile financiare la valoarea neta, corectata cu valoarea ajustarilor 
constituite pentru clientii incerti.  Ajustarile constituite pentru creantele incerte sunt ajustari  de 
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depreciere, consecinta a principiului prudentei si se constituie cu ocazia inventarierii, in scopul punerii 
de acord a datelor din contabilitate cu rezultatele inventarierii. In scopul prezentarii in situatiile 
financiare anuale, creantele se evalueaza la valoarea probabila de incasat.  
 
 
 

Datoriile  
 

O datorie reprezinta o obligatie actuala ce decurge din evenimente trecute si prin decontarea careia se 
asteapta sa rezulte o iesire de resurse care incorporeaza beneficii economice. O datorie este 
recunoscuta in contabilitate si prezentata in bilant atunci cand este probabil ca o iesire de resurse 
purtatoare de beneficii economice va rezulta din lichidarea unei obligatii prezente si cand valoarea la 
care se va realiza aceasta decontare poate fi evaluata in mod credibil. 
 

 
Datoriile comerciale 

 
Datoriile comerciale sunt cele rezultate ca urmare a cumpararilor de stocuri, avansuri clienti, precum si 
alte datorii rezultate ca urmare a unor prevederi contractuale. 
Datoriile catre furnizorii de bunuri si servicii, de la care pana la finele lunii nu s-au primit facturile, se 
evidentiaza distinct,  in contul 408 “Furnizori – facturi nesosite”, pe baza documentelor care atesta 
primirea bunurilor, respectiv a serviciilor. 
Sumele incasate in avans de la clientii societatii, pentru bunurile si serviciile care nu au fost inca 
livrate sau prestate, se evidentiaza distinct in contabilitate. 
Operatiunile privind platile pentru  cumpararile de bunuri si servicii efectuate pe baza efectelor 
comerciale(cecuri, bilete la ordin) nu se inregistreaza in contabilitate  in conturile corespunzatoare de 
efecte de platit ci direct prin conturile in care este reflectata initial  obligatia la plata    instrumentului 
de plata in extrasul  banci. Evidenta efectelor de plata se conduce extracontabil pe furnizori si date 
scadente.  
 
  
 

Contracte de leasing 
 
Contractele de leasing financiar, care transfera Societatii cea mai mare parte din riscurile si beneficiile 
aferente dreptului de proprietate asupra activelor, sunt capitalizate la data primirii bunului la valoarea 
de achizitie. Activele capitalizate in cadrul unui contract de leasing financiar sunt amortizate pe o baza 
consecventa cu politica normala de amortizare pentru bunuri similare. 
 
 

Datorii in relatia cu personalul 
 
Contabilitatea datoriilor privind personalul societatii se refera la drepturile salariale pentru munca 
prestata, indemnizatiile pentru concediile de odihna si cele pentru incapacitate temporara de munca,  
alte drepturi in bani / in natura. 
Pe durata deplasarii Societatea  datoreaza salariatilor sai diurne  interne si externe Diurnele externe 
includ indemnizatiile transfrontariere, indemnizaţii destinate să asigure protecţia socială a salariaţilor 
acordată în vederea compensării inconvenienţelor cauzate de detaşare, care constau în îndepărtarea 
salariatului de mediul său obişnuit.  
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La inchiderea exercitiului avansurile de trezorerie sunt reflectate ca si creante in relatia cu personalul 
(cont 4282  ”Alte creante in legatura cu personalul”. 
 
Retinerile din salarii pentru cumparari cu plata in rate, chirii sau alte obligatii ale salariatilor, datorate 
tertilor (popriri, pensii alimentare si altele), se efectueaza numai in baza unor titluri executorii sau ca 
urmare a unor relatii contractuale. 
 

Contribuţii pentru salariaţi 
 
Societatea plăteşte contribuţii la Bugetul de Stat contributia asiguratorie de munca conform nivelului 
stabilit prin lege şi aflat în vigoare în cursul anului, calculate pe baza salariilor brute. Valoarea acestei 
contribuţii este înregistrată în contul de profit şi pierdere în aceeaşi perioadă cu cheltuielile salariale 
aferente. 
Societatea nu are alte obligaţii conform legislaţiei româneşti în vigoare cu privire la viitoarele pensii, 
asigurări de sănătate sau alte costuri ale forţei de muncă. 

 
Disponibilităţi 

 
Contabilitatea disponibilităţilor aflate în bănci/casierie, precum şi a mişcării acestora, ca urmare a 
încasărilor şi plăţilor efectuate, se ţine distinct în lei şi în valută. 
Disponibilităţile lichide şi alte valori echivalente sunt reprezentate de numerarul din casierie si din 
banca precum si din tichete de masa neacordate salariatilor. 
Depozitele la termen si dobanzile de incasat sunt reflectate ca plasamente pe termen scurt. Dobanda se 
inregistreaza  in  veniturile perioadei  la care se refera atunci cand ea se incaseaza dupa inchiderea 
perioadei.  
 

Impozitul pe profit 
 
Impozitul pe profit se calculează pe baza rezultatului anului ajustat pentru diferite elemente care nu 
sunt taxabile sau deductibile. Este calculat folosindu-se rata impozitului pe profit care era în vigoare la 
data bilanţului. 
Rata impozitului pe profit pentru anul 2019 a fost de 16% . 
 

Recunoaşterea veniturilor  
 

Societatea recunoaste veniturile atunci cand este probabil ca beneficiile economice asociate tranzactiei 
sa intre in societate. 
Veniturile pentru toate marfurile vandute  şi serviciile prestate  sunt recunoscute la  transferul  
proprietatii. 
Veniturile din vanzarea marfurilor includ contravaloarea transportului  efectuat  de la furnizor  la  
locul indicat de catre client. Transportul  inclus in pretul marfurilor este efectuat de catre Societate. 
Veniturile se înregistrează pe baza contabilităţii de angajament şi sunt înregistrate exclusiv TVA.  
Veniturile dobanzi se recunosc periodic, in mod proportional, pe masura generarii venitului respectiv, 
pe baza contabilitatii de angajamente. 
 

Cheltuieli de exploatare 
 
Cheltuielile constituie diminuari ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei 
contabile sub forma de iesiri sau scaderi ale valorii activelor ori cresteri ale datoriilor, care se 
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concretizeaza in reduceri ale capitalurilor proprii, altele decat cele rezultate din distribuirea acestora 
catre asociat. 
 Cheltuielile se inregistreaza dupa natura lor in: 
 -cheltuieli de exploatare; 
 -cheltuieli financiare; 
 -cheltuieli extraordinare. 
 
TVA  achitata  in UE si tari terte   este   inregistrata in  costul bunurilor si serviciilor achizitionate . 
Recuperarea acesteia este inregistrata la venituri (7588  “Alte venituri din exploatare”)   fie in  in baza  
facturii de decontare   pentru achizitiile pe baza cardurilor DKV fie la recuperarea acesteia prin 
reprezentantul fiscal. 
 
Cheltuielile privind marfurile 
 
Cheltuielile  aferente marfurilor vandute sunt reflectate  in costul  de achizitie al marfurilor si pe 
elemente de cheltuieli , dupa natura (salarii, combustibil, diurne, amortizare , etc) pentru transportul 
inclus in pretul acestora, transport  fiind efectuat de catre Societate.  
 

Tranzacţii în valută 
 
Tranzacţiile exprimate în valută sunt înregistrate în contabilitate la cursul de schimb valutar în vigoare 
la data tranzacţiei.  Activele şi pasivele monetare exprimate în valută sunt convertite în lei la cursul de 
schimb valutar în vigoare la data bilanţului contabil.  
 
Toate diferenţele rezultate la decontarea şi conversia sumelor în valută sunt recunoscute în contul de 
profit şi pierdere în anul în care s-au efectuat.  
 

Provizioane 
  
Un provizion va fi recunoscut numai in momentul in care  
-societatea are o obligatie curenta (legala sau implicita) generata de un eveniment anterior; 
-este probabil ca o iesire de resurse care sa afecteze beneficiile economice sa fie necesara pentru a 
onora -obligatia respectiva; si 
-poate fi realizata o buna estimare a valorii obligatiei. 
 
Daca aceste conditii nu sunt indeplinite, nu trebuie recunoscut un provizion. 
 

Capital si rezerve 
 
Capitalul si rezervele (capitaluri proprii) reprezinta dreptul asociatilor asupra activelor unei societati, 
dupa deducerea tuturor datoriilor. Capitalurile proprii cuprind : aporturile de capital, primele de 
capital, rezervele, inclusiv din reevaluare,  rezultatul reportat, rezultatul exercitiului financiar. 
La elaborarea situatiilor financiare, societatea adopta conceptul financiar de capital, conform caruia 
capitalul este sinonim cu activele nete sau cu capitalurile proprii ale societatii. 
 
 

Rezultatul perioadei si repartizarea profitului  
 
In contabilitate, profitul sau pierderea se stabileste cumulat de la inceputul exercitiului financiar. 
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Rezultatul definitiv se stabileste la inchiderea acestuia si reprezinta soldul final al contului de profit si 
pierdere . 
 

 
 
 
 
Rezultatul reportat, repartizarea profitului si acoperirea pierderii contabile  

 
In contul “Rezultatul reportat” se evidentiaza distinct rezultatul reportat provenit din preluarea, la 
inceputul exercitiului financiar curent, a rezultatului din contul de profit si pierdere al exercitiului 
financiar precedent (cont 1171), precum si rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile 
(cont 1174) . 
Repartizarea profitului se efectueaza in conformitate cu prevederile legale  si se inregistreaza in 
contabilitate dupa aprobarea situatiilor financiare anuale. 
 
            Corectarea erorilor contabile 

 
Corectarea erorilor 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: 

- erau disponibile la momentul la care situatiile financiare pentru acele perioade au fost 
aprobate spre a fi emise; 

- ar fi putut fi obtinute in mod rezonabil si luate in considerare la intocmirea si 
prezentarea acelor situatii financiare. 
Astfel de erori includ efectele greselilor matematice, greselilor de aplicare a politicilor contabile, 
ignorarii sau interpretarii gresite a evenimentelor si fraudelor. 
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. 
Din punct de vedere fiscal, societatea corecteaza erorile aferente exercitiilor precedente, conform 
Codului fiscal. 
In notele la situatiile financiare trebuie prezentate informatii suplimentare cu privire la erorile 
constatate. Corectarea erorilor aferente exercitiilor financiare precedente nu determina modificarea 
situatiilor financiare ale acelor exercitii. 
 
           Evenimente ulterioare 
 
Evenimentele ulterioare datei bilantului sunt acele evenimente, favorabile sau nefavorabile, care au loc 
intre data bilantului si data la care situatiile financiare anuale sunt autorizate. Evenimentele ulterioare, 
nu determina ajustari in situatiile financiare anuale, dar sunt prezentate in note atunci cand sunt 
considerate semnificative. 
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Nota 7 
 
ACTIUNI SI OBLIGATIUNI 

 
Structura sintetica  consolidata a actionarilor societatii, la data de 31 decembrie 2019 este urmatoarea: 

 
Nume Numar actiuni Procent % 
KREYTON  LIMITED ROAD TOWN 
TORTOLA VGB 

544.813.951 48,0003 

KALATSE INVESTMENTS LIMITED 
AKROPOLIS CYP 

472.888.045 41,6633 

PERSOANE  JURIDICE 72.733.717 6,4081 
PERSOANE FIZICE 44.586.981 3.9283 
TOTAL 1.135.022.694 100,00 
 
 
Capitalul social  subscris  este varsat intregal si reprezinta 113.502.269 lei, divizat in 1.135.022.694 
actiuni nominative cu valoare  nominala  de 0,1 lei pentru fiecare actiune. 
                                                                                                                                                                               
Nota 8  

 
INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII 

SALARIATII 
Numarul mediu de salariati calculat pentru anul 2019 este de 16 persoane, din care : 
 

- Personal administrativ – 5 persoane; 
- Personal indirect productiv utilizat in  activitati  auxiliare 11 persoane; 
 

CONDUCEREA EXECUTIVA 

  
Societatea se afla in procedura de insolventa si are ca administrator judiciar Via Insolv SPRL si 
administrator special d-nul ing. Dinu Bogdan. 
Conducerea executiva a societatii este asigurata de  contabil sef. 

 

CHELTUIELI CU PERSONALUL 
 

NR. 
CRT. 

 Exercitiul incheiat 
la 

31.12.2018 

Exercitiul incheiat 
la 

31.12.2019 
1. Salarii si indemnizatii 655.229 702.941 
2. Cheltuieli cu asigurarile sociale 14.743 15.817 
 TOTAL 669.972 718.758 
 

Societatea efectueaza plati catre statul roman, in favoarea angajatilor sai. Toti angajatii sunt membri ai 
fondului de pensie al statului roman. 
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Angajatii societatii beneficiaza de urmatoarele drepturi prevazute in Regulamentul intern: 
- Spor de 25% din salariul de baza corespunzator muncii prestate  noaptea; 
- Zile libere platite pentru evenimente deosebite in familie; 

In anul 2019, salariatii   nu au beneficiat  de bonuri de masa.  
 
 
 
 
 
Nota 9 

 
CALCULUL SI ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI 
 
 
LEI 
 
 

 AN AN   
INDICATORUL PRECEDENT  CURENT  

  
1. INDICATORI DE LICHIDITATE  
1.1 Lichiditatea curenta  
Active curente(A) 12.136.595 12.114.321 
Datorii curente(B) 46.867.437 47.700.618 
A/B 0.26 0.25 
1.2 Lichiditatea imediata  
Active circulante – stocuri (A) 1.590.983 1.590.081 
Datorii curente(B) 46.867.437 47.700.618 
A/B 0.03 0.03 
2. INDICATORI DE RISC  
2.1 Gradul de indatorare pe termen mediu si lung  
Capital imprumutat(A) 0 0 
Capital angajat (B) 65.853.653 63.689.179 
A/B 0 0 
2.2 Gradul de indatorare curent  
Datorii curente(A) 46.867.437 47.700.618 
Active curente(B) 12.136.595 12.113.388 
A/B 3.86 3.94 
2.3 Acoperirea dobanzilor  
Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit(A) -2.470.181 -2.164.474 
Cheltuiala cu dobanda (B) 0 0 
A/B 0 0 
3. INDICATORI DE GESTIUNE  
3.1 Viteza de rotatie a stocurilor  
Cheltuieli cu materiile prime si materialele (A) 321.544 22.837 
Stocul mediu (B) 1.605.733 1.449.494 
A/B 0.2002 0,016 
3.2 Viteza de rotatie a clientilor  
Sold mediu clienti (A) 223.014 188.853 
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Vanzari totale inclusiv TVA (B) 3.882.533           2.459.612  
A/B *365 20.97 28,03 
3.3 Viteza de rotatie a creditelor - furnizor  
Sold mediu furnizori (A) – (401+408+404) (si+sf) : 2 7.650.635 7.979.541 
Achizitii de bunuri si servicii (B) - rulaje anuale 3.278.304 2.307.070 
A/B *365 851,81 1.262,44 
3. 4 Viteza de rotatie a activelor imobilizate  
Cifra de afaceri (A) 3.133.671 2.115.073 
Active imobilizate (B) 100.583.979 99.275.476 
A/B 0.03 0.021 
3.5 Viteza de rotatie a activelor totale  
Cifra de afaceri (A) 3.133.671 2.115.073 
Total active (B) 112.721.091 111.389.797 
A/B                  0.028                  0.019  
4. INDICATORI DE PROFITABILITATE  
4.1 Rentabilitatea capitalului angajat  
Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit(A) -2.470.181 -2.164.474 
Capital angajat (B) 65.853.653 63.689.179 
A/B*100 0 0 
4.2 Marja bruta din vanzari - rata profitului   
Profit brut(A) -2.470.181 -2.164.474 
Cifra de afaceri (B) 3.133.671 2.115.073 
A/B*100 0 0 
5. INDICATORI PRIVIND REZULTATUL PE  
ACTIUNE 

 

5.1 Rezultatul pe o  actiune  
Profit net (A) -2.470.181 -2.164.474 
Numarul de actiuni (B) 1.135.022.694 1.135.022.694 
A/B 0 0 
  
 
1.1.Lichiditatea curenta 

 Reflecta capacitatea societatii de a satisface obligatiile de plata exigibile . Valoarea optima a indicatorului  
se situeaza  in jurul valorii de 2. 

 1.2.Lichiditatea imediata 
 Indica masura in care societatea are capacitatea de a satisface platile scadente din fluxul de numerar existent  
 Si cel obtinut din recuperarea creantelor . Valoarea recomandata ca acceptabila este 0.5-1.  
 

 2.1. Gradul de indatorare pe termen mediu si  lung 
 Gradul de indatorare al capitalului propriu exprima  de cate ori se cuprinde capitalul imprumutat in 
capitalurile proprii si reflecta structura de finantare a societatii la inchiderea exercitiului financiar.  

 2.2. Gradul de indatorare curent 
 Nivelul optim < 0.5. 
  Reflecta finantarea societatii din alte surse decat sursele proprii. 
 2.3. Acoperirea dobanzilor 
 Reflecta de cate ori societatea poate achita cheltuielile cu dobanzile. Cu cat valoarea indicatorului este mai 
 mica cu atat pozitia societatii este considerara mai riscanta . 
 3.1. Viteza de rotatie a stocurilor  
 Indica de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar.   
  
 3.2. Viteza de rotatie a clientilor 
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 Reflecta numarul de zile  in care Societatea isi recupereaza creantele, 
  
 3.3. Viteza de rotatie a furnizorilor 
 Exprima numarul de zile creditare pe care societatea il obtine de la furnizorii sai.. 
 3.4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate 
 Exprima eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea cifrei de afaceri generate de o  
anumita cantitate de active imobilizate. 

 3.5.Viteza de rotatie a activelor totale 
 Exprima ca indicator economic eficienta utilizarii activelor pentru a asigura vanzari , respectiv venituri . 
  
 4.1. Rentabilitatea capitalului angajat 
 Reflecta profitul obtinut din banii investiti atat de asociati cat si de creditorii pe termen mediu si lung 
  
 4.2.Marja bruta din vanzari – rata profitului 
 Exprima partea din profit pe care o aduce fiecare unitate monetara a cifrei de afaceri . 
  
 5.1.Rezultatul pe o actiune 
 Reflecta  profitul net atribuibil actiunilor comune. 
 
Nota 10  

 
ALTE INFORMATII 
 
10.1. TITLURI DETINUTE CA IMOBILIZARI 

 
Societatea  detinea la 31 decembrie 2019 urmatoarele participatii: 

 
Denumire Tip Procent 

detinut % 
Costul de 
achizitie  
(lei) 

Detinere din 
capital  (lei) 

Registrul Independent Monitor SA  
Bucuresti 

actiuni 3,33 3321,39 5.000 

SC Pro Faur  Invest SA   Bucuresti actiuni 0,0125 2.5 2,5 
SC Astra Soferi Amatori   SRL Ploiesti 
 

Parti 
sociale  

100 393.985 557.065,5 

S.C.New Century Development  SRL Parti 
sociale 

66,72414 60.215.610 60.215.610 

S.C. A.E.P.GIURGIU PORT SA actiuni  4.505 4.505 
S.C. ENERGY COGENERATION 
GROUP SA 

actiuni 13,716 17.345.900 17.345.900 

  
 

Valoarea actiunilor  inscrisa in situatiile financiare este  reflectata la costuri istorice. 
 

 
 
 
 
10.2. IMPOZITUL PE PROFIT /PIERDERE    

 
La stabilirea rezultatului fiscal societatea a avut in vedere prevederile Legii 571/2003 privind Codul 
fiscal. 
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             lei 
NR. 

CRT
. 

 

DENUMIRE INDICATORI 
An 2019 

1. Rezultatul exercitiului -2.164.474 

2 Profit contabil  -2.164.474 

3 Elemente similare veniturilor(dif. din reevaluare)  

4 Venituri neimpozabile  0 

5 Cheltuieli nedeductibile 
Din care : 

+329.481 

 - amenzi si penalitati  datorate catre 
autoritatile romane si firme straine 

200 

 - sponsorizari  

 - dif.intre amortizarea fiscala si cea 
contabila 

  188.015 

 - alte cheltuieli nedeductibile(protocol, 
sociale,provizioane,deprecieri mijloace 
fixe ,amort. cladiri cf. raport reevaluare  ) 

141.266 

6 Rezultatul fiscal anual (2+3+4+5) -1.834.993 

7 Pierderi fiscale de  recuperat din anii precedenti -10.212.765 

8 Pierdere fiscala (6+7) -12.047.758 

 
 
 
10.3 STRUCTURA CIFREI DE AFACERI  

                                                                                                                                        lei 
Nr.crt. Activitatea Sume 

1 Venituri din vanzari de marfuri(materiale    recuperate)                
817.813 

2 Venituri din vanzare utilitati ( apa +energie) 123.734 
3 Venituri  din inchirieri spatii 811.330         
4 Venituri din serv. prestate(inchirieri linii cale ferata, apa 

canalizare, taxa acces etc) 
361.873 

5   Venituri din vanzari materile stoc 323 
 TOTAL CIFRA DE AFACERI 2.115.073 
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10.4. RISCURI FINANCIARE 
 
 
Riscul de piata 
 
Prin  oprirea productiei petroliere, SC  Rafinaria “ASTRA ROMANA” SA, a iesit practic de pe piata 
acestor produse, continuand cu serviciile prestate (inchirieri de spatii, teren, rezervoare, linii 
industriale etc.) 

Riscul de creditare 
Nu au  fost angajate credite 
 
Riscul ratei dobanzii 
 
Societatea nu are  credite angajate. 
 
Riscul valutar 
Societatea nu inregistreaza datorii in valuta la finele anului 2019. 
 
Riscul lichiditatii 
 
Riscul lichiditatii, denumit si risc de finantare, reprezinta riscul ca societatea sa aiba dificultati in 
acumularea de fonduri pentru indeplinirea angajamentelor asociate instrumentelor financiare .Riscul 
lichiditatii poate sa apara ca urmare a incapacitatii de a vinde rapid un activ financiar la o valoare 
apropiata de cea justa sau a unei rate mici a profitului care sa nu asigure acoperirea dobanzilor, daca ar 
fi cazul. 
 
10.5.CASA SI CONTURI LA BANCI 
 
Conturile de trezorerie la 31 decembrie 2019 prezinta urmatoarele solduri: 
         
                                                                                                      
Conturi la banci in lei      51.230    lei     
Numerar in casa                              351    lei 
   TOTAL                                            51.581    lei   

    
10.6. ONORARIILE AUDITORILOR 
  
Auditul situatiilor financiare incheiate la 31 decembrie 2019 s-a efectuat de catre SC Quantum Expert 
SRL, auditor financiar, inscris la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu numarul  de certificat    
Autorizatie CAFR nr.118./28.11.2001. 
Societatea a incheiat contractul  de audit financiar in anul 2019 valabil pana in iunie  2020  pentru  
situatiile financiare incheiate la 31 decembrie 2019. 
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10.7. DATORII CONTINGENTE 
 
-  Solutionare litigiu cu ANAF  privind Decizia de impunere 1369/13.03.2007, in baza careia a inceput   
executarea silita a bunurilor societatii si s-au instituit sechestre pe terenurile, cladirile, instalatiile 
apartinand societatii. 
         
Societatea noastra continua sa fie executata silit pentru sume pe care nu le datoreaza.  
ANAF a reluat procedura de solutionare a contestatiei noastre, mentinand pozitia anterioara. Urmare 
am chemat in judecata in contencios administrativ ANAF – ul  la Curtea de Apel Ploiesti unde am 
castigat. Ulterior ANAF a facut recurs la Inalta Curte de Casatie si Justitie avand termen februarie 
2021. 
 
 
 
10.8 LITIGII     
 
ANAF – DOSAR 415/42/2017, aflat pe rolul Curtii de Apel Ploiesti, Sectia Contencios Administrativ 
si Fiscal – atacare Decizia de impunere 1369/13.03.2007 si exonerarea Rafinariei Astra Romana de la 
plata sumelor retinute a fost castigat, iar ANAF a facut recurs care se va Judeca la Inalta Curte de 
Casatie si Justitie. Termen februarie 2021. 
ELECTRIC SERVICE ORIENT SRL-sentinta civila dispusa in dosarul nr.11155/281/2015 a fost  
pusa in executare de Judecatoria Ploiesti prin Hotararea nr.13667/2015 din data de 24.11.2015. Dosar 
executare silita nr. 102/2017-BEJ Petre Cristian 
PETROTRANS SA – dosarul de insolventa nr.3441/105/2007aflat pe rolul Tribunalului Prahova are 
termen de judecata la data de 28.04.2020, termen acordat pentru valorificarea bunurilor debitoarei. 
OMV PETROM – dosarul 14743/299/2018 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, dosar in care 
subscrisa a solicitat sa fie despagubita de OMV PETROM ca urmare a nepunerii in aplicare a Sentintei 
ICCJ prin care a fost obligata sa execute contractele de livrare titei si cumparare uleiuri, procesul fiind 
pierdut, trebuie sa achitam cheltiueli de judecata 91.918 lei. 
HIDRO OLT ALEXANDRIA – dosarul de insolventa 1283/87/2015 aflat pe rolul Tribunalului 
Teleorman, termen 13.05.2020- amanat pentru continuarea procedurii, în vederea aprobării raportului 
de evaluare şi pentru valorificarea bunurilor existente în patrimoniul debitoarei. 
GA PRO CO SAVINESTI – dosarul de insolventa 2449/103/2014 aflat pe rolul Tribunalului Neamt, 
termen 24.03.2020 - amanat pentru continuarea procedurii, pentru valorificarea bunurilor, pentru 
achitarea creantelor salariale. . 
AMURCO SRL BACAU – dosarul de insolventa 3765/110/2014 aflat pe rolul Tribunalului Bacau, 
termen 14.05.2020- amanat pentru continuarea procedurii. 
NEW CENTURY DEVELOPMENT SRL – dosarul de insolventa 1674/3/2016 aflat pe rolul 
Tribunalului Bucuresti, termen 04.06.2020- amanat pentru continuare plan de reorganizare.      
CCCF BUCURESTI – dosarul de insolventa 6131/3/2005 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, 
termen 17.06.2020 amanat pentru continuarea procedurii.        
GLADWELL – dosarul de insolventa 5888/62/2013 aflat pe rolul Tribunalului Brasov, termen 
03.06.2020 amanat pentru continuarea procedurii.                                      
            
. 
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10.9. EVENIMENTE ULTERIOARE DATEI SITUATIILOR FINANCIARE 
 
Nu s-au inregistrat evenimente semnificative. 
 
10.10. SITUATII FINANCIARE CONSOLIDATE 
 
SC  Rafinaria “ ASTRA ROMANA” SA detine controlul asupra SC ASTRA SOFERI AMATORI 
SRL. Societatea ASTRA SOFERI AMATORI si-a modificat forma organizatorica din societate pe 
actiuni in societate cu raspundere limitata, actiunile fiind transformate in parti sociale. Detinerea 
controlului majoritar in SC Scoala de Soferi Amatori conduce la verificarea criteriilor pentru a stabili 
daca sunt indeplinite conditiile de intocmirea situatiilor financiare  consolidate. Din verificarea 
efectuata rezulta ca nu sunt indeplinite criteriile   pentru intocmirea de situatii financiare consolidate.  
 
 
SC RAFINARIA “ASTRA ROMANA + PARTI AFILIATE 

Rafinaria Astra Romana Astra Soferi Amatori New Century Total Criterii Anul 
lei Euro lei Euro lei Euro lei Euro 

2018 112.721.091 24.168.848 422.038 90.490 99.498.205 21.333.692 212.641.334 45.593.030 Total  
active 2019 111.389.798 23.306.718 424.445 88.809 98737118 20.659.326 210.551.361 44.054.853 

2018 3.133.671 671.900 194.365 41.674 4.382.607 939.687 7.710.643 1.653.261 Cifra  de 
afaceri 2019 2.115.073 442.549 204.837 42.859 2.722.686 569.683 5.042.596 1.055.091 

2018 16  4  8  28  Nr. mediu 
salariati 2019 16  4  9  29  

 
 
Curs valutar 2018 – 4,6639 lei/Euro  
Curs valutar 2019 – 4,7793 lei/Euro 
Deci  cifra de afaceri si nr. mediu de salariati nu intrunesc conditiile cerute de Directiva a VII a 
Comunitatilor Economice Europene pentru intocmirea situatiilor  financiare consolidate. 
ASF (Autoritatea de Supraveghere  Financiara)  a confirmat , raspunzand solicitarii societatii  ca 
actiunile societatii  mama si filialei nu sunt tranzactionate pe piete reglementate , ci pe piete 
alternative. 
 
 
 
 
 
 
10.11. CHELTUIELI ANTICIPATE 
 
Cheltuielile anticipate reprezinta asigurarea obligatorie pentru auto PH 04 AST si B 71 YNR 
 
10.12. TRANZACTII CU PARTI AFILIATE 
 

1. Societatea este afiliata cu: SC ASTRA  SOFERI AMATORI SA Ploiesti  la care detine 100 %  
din capitalul social. 

            In cursul exercitiului  nu au fost  derulate intre cele doua firme  operatiuni economice. 
2. Rafinaria „Astra Romana” S.A are 66,72414% din actiunile S.C.New Century Development 

SRL. 
 



 27 

 
 
 

 
 



 28 

S.C. RAFINĂRIA ASTRA ROMÂNĂ S.A. 
                     PLOIEŞTI 
 
 
 
 
 
 
 
                      RAPORTUL  ADMINISTRATORULUI SPECIAL             

          PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR  INCHEIAT LA 31.12. 2019 
 
 
Raportul anual conform Regulamentului CNVM nr. 5/2018 si Legii nr. 24/2017 
Pentru exerciţiul financiar 2019 
Data raportului 31.12.2019 
Denumirea societăţii comerciale: S.C. Rafinăria Astra Română S.A.  
Sediul social: Ploieşti, B-dul Petrolului nr. 59, jud. Prahova  
Numărul de telefon/fax: 0244 – 577.081, 0244 – 575939 
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: RO 1346828 
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J29/31/1991 
Piata reglementata: Acţiunile S.C. Rafinăria Astra Română S.A. s-au  tranzacţionat pe piaţa 
principală UNLS din cadrul BVB la categoria nelistate  pana la data de 22.06.2014 , iar din 
23.06.2014 actiunile societatii sunt sistate de la tranzactionare. Prin decizia ASF nr. 
1110/05.06.2015 s-a admis  tranzactionarea pe sistemul alternativ de tranzactionare  AeRO 
administrat de  Bursa de Valori Bucuresti SA. 
Capitalul social subscris şi vărsat: 113.502.269,400 lei 
Valorile mobiliare emise se tranzactioneaza pe piata UNLS din cadrul BVB la categoria ATS, 
AeRO. 
 
 
 I. Declaratie privind Guvernanta Corporativa 
 
 Contine autoevaluarea gradului de respectare a “prevederilor de indeplinit” precizate 
in documentul  “Principii de Guvernanta Corporativa  pentru AeRO – piata de actiuni a BVB” 
intrat in vigoare la 04.01.2016, precum si a masurilor adoptate sau care urmeaza a fi 
adoptate in scopul de a se ajunge la indeplinirea tuturor acestora. 
 
 Preambul  
 Principiile de Guvernanta Corporativa ale Bursei de Valori Bucuresti aplicate de S.C. 
Rafinaria “ASTRA ROMÂNĂ” S.A.- societate în insolvenţă / in insolvency / en procedure 
collective, au scopul de a creste nivelul de transparenta si incredere pentru actionarii 
prezenti si viitori ai Societatii si de crea o legatura mai stransa cu actionarii si o deschidere 
mai mare catre toti investitorii potentiali.  
 O buna guvernanta corporativa este un instrument puternic de crestere a 
competitivitatii afacerilor, iar S.C. Rafinaria “ASTRA ROMÂNĂ” S.A. urmareste indeplinirea 
tuturor acestor recomandari, contribuind la cresterea eficientei activitatii, pentru succesul pe 
termen lung al Societatii.  
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 Orice schimbare semnificativa fata de aceasta Declaratie anuala privind Guvernanta 
Corporativa va fi prezentata intr-un raport curent.  
 
 
Tabel privind Conformitatea cu Principiile de Guvernanta Corporativa: 
 

Prevederile Codului Res 
pect

a 

Nu 
res 

pecta 
sau 
res 

pecta 
parti

al 

Motivul neconformitatii 

1 2 3 4 
A.
1 

Societatea trebuie sa detine 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.  
 

 nu Societatea Rafinaria “ASTRA 
ROMÂNĂ” S.A este in insolventa 
incepand cu data de 23.06.2014. 
Consiliul a fost desfiintat conform 
prevederilor Legii 85/2006. 

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 pe perioada mandatului.  
 

  A fost numit de catre actionari un 
Administrator special in persoana 
domnului Dinu Bogdan. 
In prezent suntem in perioada de 
supreveghere; nu a fost finalizat 
tabelul definitiv al creditorilor. 

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.  
 

  Nu este cazul 

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.  
 

  Nu este cazul 

A.
5 

Procedura privind cooperarea cu 
Consultantul Autorizat pentru perioada in 
care aceasta cooperare este impusa de 
Bursa de Valori Bucuresti contine cel toate 
prevederile precizate in Codul de 
Guvernanta Corporatista.  
 

  Consultantul Autorizat este SC 
ESTINVEST SA 

B.
1 

Consiliul va adopta o politica astfel incat 
orice tranzactie a societatii cu o filiala 

  Nu este consiliu 
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reprezentand 5% sau mai mult din activele 
nete ale societatii, conform celei mai recente 
raportari financiare, sa fie aprobata de 
Consiliu.  
 

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.  
 

  Nu este cazul 

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

  Venitul total net al directorului general 
in anul 2019 a fost 116.393 lei 

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:  
D.1.1. Principalele regulamente ale societatii, 
in particular actul constitutiv si regulamentele 
interne ale organelor statutare  
D.1.2. CV-urile membrilor organelor statutare  
D.1.3. Rapoartele curente si rapoartele 
periodice  
D.1.4. Informatii cu privire la adunarile 
generale ale actionarilor: ordinea de zi si 
materialele aferente; hotararile adunarilor 
generale  
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  
D.1.6. Alte informatii de natura extraordinara 
care ar trebui facute publice: anularea/ 
modificarea/ initierea cooperarii cu un 
Consultant Autorizat; semnarea/ reinnoirea/ 
terminarea unui acord cu un Market Maker  
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 a furniza, la cerere, 
informatiile corespunzatoare  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nu Se va modifica la momentul in care 
vom iesi din insolventa  



 31 

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 pu blicate pe pagina de internet 
a societatii.  
 

  Societatea nu are profit 

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 este cazul 

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.  
 

  Societatea are pierdere 

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/ 
conferinte telefonice.  
 

  Se va realiza in momentul iesirii din 
insolventa 

 
 
 

II. 1. Analiza activităţii societăţii comerciale   
 

II.1.1  a) Activitatea de bază a societăţii era prelucrarea ţiţeiului şi a derivatelor sale, rafinăria dispunând de două linii tehnologice principale.. 

Prin Hotărârea AGA nr. 5/06.10.2004, instalaţiile productive au intrat în conservare, 
activitatea societăţii limitându-se la prestări servicii ( închirieri teren si spatii, vânzări fier 
vechi, mijloace auto, furnizări auxiliare, etc. ) şi la vânzarea deseurilor de produse petroliere 
existente deja în stoc.. 

b)  La data de 02.06.2014 prin Hotararea nr. 1 a Adunarii Generale Extraordinare a 
Actionarilor „ Rafinaria Astra Romana” s-a hotarat deschiderea procedurii generale de intrare 
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in insolventa a societatii. Dupa stabilirea tabelului definitiv al creditorilor  se va  intocmi planul 
de reorganizare. 

c)  La data de 23.06.2014 Tribunalul Prahova admite cererea depusa de 
 catre SC Rafinaria „Astra Romana” SA si dispune deschiderea procedurii generale a 

insolventei. Se desemneaza administrator judiciar Via Insolv SPRL 
 In adunarea generala extraordinara a actionarilor din 27.04.2017 se aproba 

desemnarea administratorului special  al SC Rafinaria „Astra Romana” SA  d-nul ing . 
Bogdan Dinu. 

d)Incepand cu data de 01.08.2014 conform Hotararii nr. 8 a sedintei Consiliului de 
Administratie din 31.07.2014 SC Rafinaria Astra Romana SA a decis incetarea activitatii 
instalatiilor aflate  sub incidenta AIM nr. 93 revizuita in 17.12.2009. 

e) Pe data de 13.11.2015 s-a obtinut notificarea privind  stabilirea obligatiilor de mediu 
la incetarea activitatii. 

Ca urmare a notificarii s-au obtinut decizia etapei de incadrare nr. 8095/22.11.2016 
privind proiect tehnic de ecologizare si reabilitare a unei suprafete de 9700 mp din incinta 
principala a rafinariei si decizia etapei de incadrare nr. 8094/10.02.2017 privind proiect tehnic 
de ecologizare si reabilitare a cuvelor de depozitare deseuri periculoase din parcul de 
rezervoare Mimiu si s-a tinut evidenta. 

S-a realizat ecologizarea si reabilitarea suprafetei de 9700 mp din incinta principala a 
rafinariei 

S-a incheiat contractul nr. 1534/20.12.2017 cu SC Topnef Reciclare SRL in vederea 
executarii lucrarilor de ecologizare, dezmembrare instalatii tehnologice si demolare cladiri 
industriale, aferente loturilor I si III si a parcului Mimiu si este in vigoare. 

 
II. 1.1.1 Elemente de evaluare generală: 

 
a)  La 31.12.2019, S.C. Rafinăria Astra Română S.A. a înregistrat o pierdere in valoare de -2.164.474 lei.  

b)  Cifra de afaceri însumează la 31.12.2019 suma de 2.115.073 lei . 
În funcţie de natura activităţilor, cifra de afaceri rezultă din : vânzări  auxiliare 

(apa+energie electrica 123.734 lei), servicii prestate (361.873 lei), închirieri (811.330 lei), 
mărfuri ( 818.136 lei,  materiale din stoc, fier vechi). 

 
c)  În privinţa costurilor, în anul 2019, cheltuielile de exploatare în valoare de 

4.280.535 lei s-au limitat la întreţinerea instalaţiilor aflate în conservare,   la diverse cheltuieli 
comerciale, impozite şi taxe datorate, valoarea amortizari  activelor. 

d)  Pe parcursul anului 2019, în lipsa activităţii de producţie, nu se poate discuta 
despre segmentul de piaţă deţinut. 

e)  La 31.12.2019, disponibilul existent în casă şi conturi la bănci era de 51.581 lei. 
 
II. 1.1.2  Evaluarea nivelului tehnic al societăţii comerciale 
 

a )  În cadrul anului financiar 2019, nu s-au livrat produse petroliere de aceea nu poate fi făcută o comparaţie cu anii în 
care se produceau produse petroliere. 

b)  Evoluţia cifrei de afaceri şi ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în 
cadrul acesteia pentru ultimii trei ani este următoarea: 

 
2017 2018 2019 Nr. 

Crt 
Categorii de produse 

Valoare 
(lei) 

% din 
CA 

Valoare 
(lei) 

% din 
CA 

Valoare 
(lei) 

% din 
CA 

1. Cifra de afaceri  
din care: 

1.893.184 100 3.133.671 100 2.115.073 100 
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2. Produse auxiliare  
apa,energie 

123.142 6.50 118.363 3.78 123.734 5.85 

3. Inchirieri linii,serv 
prestate 

386.391 20.41 410.575 13.10 361.873 17.11 

4. Chirii spaţii 868.883 45.89 930.954 29.71 811.330 38.36 
5. Vânzări, materiale din 

stoc, materii prime, 
etc. 

514.768 27.20 1.673.769 53.41 818.136 38.68 

 
 
 
II. 1.1.3  Evaluarea activităţii de aprovizionare tehnico - materiale 

 
 În anul 2019 aprovizionările s-au limitat la materiale consumabile şi piese de schimb 
de strictă necesitate pentru întreţinerea instalaţiilor aflate în conservare. 
 
 
  

II. 1.1.4  Evaluarea activităţii de vânzare    
 
  În condiţiile sistării temporare a activităţii productive, structura de reprezentare a 
produselor Astra şi a situaţiei concurenţiale nu se mai poate evalua în mod real . 

   
II. 1.1.5 Evaluarea aspectelor legate de personalul societăţii 

 
a)  La 31.12.2019, numărul mediu al personalului angajat la S.C. Rafinăria Astra Română S.A. era de 16 având 
următoarea componenţă: 

-  muncitori          11 
-  TESA                 5 

b)  Nu au existat situaţii conflictuale între conducere şi angajaţi pe parcursul anului 2019. 
 
II. 1.1.6  Evaluarea aspectelor legate de impactul activităţii de bază asupra mediului 

înconjurător. 
Datorită încetării activităţii productive nu există poluanţi emişi în atmosferă care să 

afecteze mediul. Pe parcursul anului 2019 s-a monitorizat doar, apă reziduală si deseurile. 
S-a  obţinut autorizaţia de mediu nr. PH 35/01.01.2016 pentru colectarea si epurarea   

apelor uzate pentru instalatia Separator. 
  

II. 1.1.7   Evaluarea activităţii de cercetare şi dezvoltare 
 

Activitatea compartimentului de cercetare a fost suspendată, societatea nemaiavând forţa financiară pentru a o susţine. 
 
II. 1.1.8 Evaluarea activităţii societăţii comerciale privind managementul riscului 
 

Riscul în activitatea unei firme se referă la posibilitatea de a nu se respecta obiectivele stabilite în termen. În cazul S.C. 
Rafinăria Astra Română S.A. , dat fiind faptul că activitatea de producţie a fost suspendată din anul 2004, riscul cel 
mai mare faţă de care s-a expus societatea a fost riscul de lichiditate, respectiv  nevoia de bani lichizi. Riscul de 
lichiditate a fost prevenit prin diversificare, managementul căutând soluţii ( închirieri active, prestări servicii) pentru 
îndepărtarea riscului. 
 

 
II. 1.1.9.  Elemente de perspectivă privind activitatea societăţii comerciale   
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Activitatea ulterioară a societăţii este condiţionată de o serie de factori printre care: 

Solutionare litigiu cu ANAF  privind Decizia de impunere 1369/13.03.2007,  
in baza careia a inceput executarea silita a bunurilor societatii si s-au instituit sechestre pe terenurile, cladirile, 
instalatiile apartinand societatii. 

 Cercetarea penala privind derularea contractelor cu SC ANITA IMPEX SRL 
 si FARGO TRANS OIL SRL a fost incheiata prin intocmirea rechizitoriului aflat in solutionarea Tribunalului 
Bucuresti –Sectia Penala (D8183/3/2015), dosar in care ANAF s-a constituit parte civila pentru  recuperarea 
prejudiciului (care este cuprins  in Decizia 1369/13.03.2007 sus mentionata). 

    Prin Decizia Penala nr.1773/25.11.2016 a Curtii de Apel Bucuresti in  
Dosarul 8183/3/2015 a ramas definitiva solutia data de Tribunalul Bucuresti la data de 22.03.2016 pe latura civila, 
sumele rezultate din evaziunea fiscala  urmand a fi incasate de la administratorul SC ANITA IMPEX  SRL  si alti 
complici. 

    Societatea noastra continua sa fie executata silit pentru sume pe care 
nu le datoreaza.  
    ANAF a reluat procedura de solutionare a contestatiei noastre, mentinand pozitia anterioara. 

   Urmare, am dat in judecata in cotengios administrativ ANAF-ul la Curtea  
de Apel Ploiesti unde am castigat. Ulterior ANAF a facut recurs la Inalta Curte de Casatie si Justitie avand termen 
februarie 2021. 

    Urmeaza ca societatea sa deruleze in continuare procedura prevazuta de 
 L85/2006 si sa supuna spre aprobare  Planul de reorganizare care va cuprinde in mod prioritar desfiintarea 
instalatiilor, valorificarea deseurilor metalice rezultate si realizarea obligatiilor privitoare la ecologizarea terenurilor pe 
care le avem in proprietate. 

 
            Pentru reducerea costurilor de conservare a activelor societăţii se mentin 
următoarele măsuri: 

- reducerea costurilor cu energia electrică  
-reducerea cheltuielilor cu materiale, cheltuieli cu reparaţiile, combustibili auto. 

 
 II. 2.  Activele corporale ale societăţii comerciale 
 
 2.1  Rafinăria Astra Română S.A. este amplasată  în partea de sud  a municipiului Ploieşti, 
ocupând o suprafaţă de teren de 612.587 mp. 

 2.2   Clădirile au fost reevaluate la 31.12.2017. 
   

 II. 3.  Piaţa valorilor mobiliare emise de societatea comercială     
 
 3.1  Valorile mobiliare emise de S.C. Rafinăria Astra Română S.A., din anul 2008, au fost 
tranzacţionate pe piaţa principală UNLS din cadrul  Bursei de Valori Bucureşti, la categoria nelistate 
pana  la data de 22.06.2014. 
 Din 23.06.2014 actiunile societatii sunt sistate de la tranzactionare. Prin decizia ASF nr. 
1110/05.06.2015 s-a admis tranzactionarea pe sistemul alternativ de tranzactionare AeRO administrat 
de Bursa de Valori Bucuresti SA. 

 3.2  Nu s-au acordat dividende în ultimii  ani, societatea înregistrând pierderi din anii 
precedenţi , care trebuie recuperate. 

 3.3 Nu e cazul. 
 

 3.4 Filiale 
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S.C. Rafinăria Astra Română S.A. deţine 5 părti sociale cu  valoarea nominală de 111.413 
lei/parte socială in procent de 100% din capitalul social al S.C. ASTRA ŞOFERI AMATORI 
SRL Ploieşti şi 22.057 părti sociale cu  valoarea nominală de 2.730 lei/parte socială in procent de 
66,72414% din capitalul social al S.C. New Century Development SRL  Bucureşti.  

Indicatorii însumaţi ai acestei filiale  (cifra de afaceri, total active şi nr. de salariaţi) cu 
societatea mamă, nu se încadrează în criteriile stabilite prin OMFP 1802/2014 pentru întocmirea 
bilanţului consolidat. 

3.5 Nu e cazul. 

     
II. 4.  Conducerea societăţii comerciale  
 
4.1 Incepand cu 27.04.2017 Administratorul  Special este d-nul Dinu Bogdan, conform 

imputernicirii acordate de catre adunarea generala, data nasterii: 13.01.1969, inginer. 

  
Din 23.06.2014 unitatea este administrata judiciar de Via Insolv SPRL. 

 
4.2  Conducerea executivă a fost asigurată de :  
-  director general - ing Dinu Bogdan de la data de 27.04.2017 
-  contabil şef – ec. Pătraşcu Marcela ( deţinător a 21221 acţiuni, respectiv 0,0023% 

din capitalul social) 
 
 
II. 5  Situaţia financiar – contabila 
 

Prin Hotărârea AGA nr. 5/06.10.2004, societatea SC Rafinăria Astra Română şi-a restrâns activitatea prin trecerea în 
conservare a instalaţiilor productiv 
 
 
 

a) Elemente de bilanţ 
 
 
                                                   ACTIV                                            lei 

 2019 Activ 
 

2017 
Sume nete 

2018 
Sume nete Sume nete % 

1.Imobilizări necorporale - - -  
2. Imobilizări corporale 24.236.832 22.619.805 21.311.302 19.1

3 
a) terenuri şi construcţii 
b) instalaţii tehnice şi maşini 
c) alte instalaţii 
d) avansuri şi imobilizări în 
curs 

7.515.282 
3.967.290 

 
37.816 

12.720.444 
 

 

6.983.327 
2.897.574 

 
18.460 

12.720.444 
 

 

6.675.575 
1.909.344 

 
5.939 

12.720.444 
 

 

5.99 
1.71 

 
0.00

5 
11.4

25 
3. Imobilizări financiare 77.964.174 77.964.174 77.964.174 69.9

9 
I Total active imobilizate 
(1+2+3) 

102.201.006 100.583.979 99.275.476 89.1
2 

4.  Stocuri 1.889.454 1.590.983 1.590.081 1.42 
a) materii şi materiale 1.755.950 1.455.516 1.453.627 1.30 
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b) prod. în curs  
(semifabricate) 

c) produse reziduale 
d) avansuri materiale 

 
 

133.504 

 
 

133.467 

 
 

136.454 

 
 

0.12 
5. Alte active circulante 10.707.251 10.545.612 10.523.617 9.44 

a) Creanţe comerciale 
b) Alte creanţe 
c) Casa şi conturi la bănci 

297.444 
10.363.493 

 
46.314 

148.585 
10.389.189 

 
7.838 

174.339 
10.297.387 

 
51.891 

0.15 
9.28

95 
 

0.00
05 

II Total active circulante 12.596.705 12.136.596 12.113.388 10.8
7 

III Cheltuieli în avans 41 516 933 - 
TOTAL  ACTIV 114.797.752 112.721.090 111.389.797 - 
 
Semnificaţia modificărilor activului: 

-  valoarea contabilă netă (valoarea rămasă) a scazut la activele fixe ca urmare a 
amortizării  
 
 
 
                 PASIV                                                                                               lei 
Nr. 
Crt. 

Pasiv 2017 2018 2019 

1. Sume datorate instituţiilor de 
credit 

- - - 

2. Creditori diversi  
234.286 

 
234.325 

 
234.315 

3. Datorii comerciale 7.580.544 7.747.073 8.398.680 
4. Alte datorii 38.659.088 38.886.369 39.067.623 
I Total datorii de plătit pe o 

perioadă mai mică de un an 
 

46.473.918 
 

46.867.437 
 

47.700.618 
II Datorii ce trebuie plătite într-o 

perioadă mai mare de un an 
- - - 

III. Donaţii, subvenţii pentru 
investiţii 

- - - 

IV Provizioane - - - 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Capital social 
Rezerve 
Rezultatul reportat 
Rezultatul exerciţiului 
Profit  repartizat (rezervă leg.) 

113.502.269 
  43.180.424 
-86.550.275 
  -1.808.584 

113.502.269 
  42.953.628 
-88.132.063 
  -2.470.181 

113.502.269 
  42.765.613 
  -90.414.229 
  -2.164.474 

V Total capitaluri proprii 68.323.834 65.853.653 63.689.179 
 TOTAL  PASIV 114.797.752 112.721.090 111.389.797 
 
 
 
 
  

Elementele de pasiv cuprind: 
- In datoriile totale de 47.700.618 lei  se înscriu: 



 37 

a. de natura comerciala  8.398.680 lei (inclusiv avansuri) 
b. de natura fiscala        39.024.481 lei din care: 

           -     de natura salariala  23.902 lei care au termen de plata 25.01.2020 
           -     TVA de plata 3.567.339 lei 

-     TVA neexigibil facturi emise 2.075 lei 
           -      Impozite si taxe locale  2.367.803 lei 

-      alte impozite si taxe majorari  27.366.841 lei 
-      sentinta Brasov   5.696.521 lei                          

c.   creditori diversi      234.315 lei 
d.   datorii   salariati       43.142 lei  

            
 

b) Contul de profit şi pierderi 
 

                             Realizări RON Nr. 
Crt. 

Denumire indicatori 
2017 2018 2019 % 

1. Venituri totale din care: 
a) Venituri din exploatare: 
-  cifra de afaceri 
-  variaţia stocurilor 
-  alte venituri din     
 exploatare 
b) Venituri financiare din 
care: 
-  cedări de acţiuni 
-  alte venituri financiare 

2.730.481 
2.730.781 
1.893.184 

133.359 
703.938 

3.152.937 
3.152.937 
3.133.671 

1.963 
17.303 

2.116.062 
2.116.062 
2.115.073 

988 
1 

100 
100 

99.39 
0.06 
0.55 

2. Cheltuieli totale din care: 
a) cheltuieli de exploatare 
- cheltuieli cu materia 
primă, materiale, ob.de 
inv., combustibil 
- energie şi apă 
- cheltuieli privind 
mărfurile 
- cheltuieli cu personalul 
- amortizări şi ajustări 
- provizioane şi ajustări    
  clienţi (diferenţă între 
venituri şi cheltuieli) 
- servicii terţi 
- impozite şi taxe 
 
- despăgubiri, donaţii, 
penalităţi,  sociale, alte 
cheltuieli 
b) cheltuieli financiare 
c) cheltuieli extraordinare 

4.539.065 
4.539.065 

 
 

172.194 
368.079 

 
2.133 

725.447 
1.621.110 

206.804 
 

0 
804.740 
408.523 

 
 

230.035 
 

5.623.118 
5.623.118 

 
 

321.545 
345.283 

 
1.847 

669.972 
1.383.935 

-10.527 
 

0 
2.225.985 

435.153 
 
 

249.925 
 

4.280.536 
4.280.536 

 
 

22.837 
409.681 

 
300 

718.758 
1.307.822 

-4.213 
 

0 
921.784 
418.226 

 
 

485.341 
 

100 
100 

 
 

5.72 
6.14 

 
0.03 

11.91 
24.61 
-0.18 

 
 

39.59 
7.74 

 
 

4.44 

3. Profit / pierdere -1.808.584 -2.470.181 -2.164.474  
4. Impozit profit     
5. Profit net     
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