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  RAPORT SEMESTRIAL 
Conform Regulamentului  ASF Nr. 5/2018

 SC CAROMET SA  
la 30.06.2022

Data raportului: 30 iunie 2022.
Denumirea societatii comerciale:  SC CAROMET SA
Sediul social: Caransebes, D.N. 68 Km 3,2; Judetul: Caras-Severin
Telefon/Fax: 0255/516307
Cod unic de înregistrare: RO 1066631
Nr. de ordine in registrul comertului: J11/6/1991 
Durata societatii: nelimitata
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare 
emise: Sistemul Alternativ de tranzactionare (ATS) administrat de Bursa de 
Valori Bucuresti; 
Categoria AeRO Standard 
Obiectul de activitate: cod CAEN 2511- Fabricarea constructiilor metalice 
si parti componente ale structurilor metalice
Capitalul social subscris şi vărsat: 31.259.140 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea 
comerciala: 
valoarea nominala a actiunilor societatii este de 2,50 lei. 
Numarul total de actiuni este de 12.503.656

Principalele produse fabricate in SC Caromet SA:
- Osii de locomotive de cale ferata
- Reparatii de vagoane, boghiuri si osii de locomotive pentru calea ferata

1. Situatia economico- financiara

1.1. Prezentarea situatiei economico financiare actuale 
comparativ cu  aceeasi perioada a anului trecut

Situatiile financiare au fost intocmite cu respectarea  prevederilor OMFP 
nr.1802/2014 si 
OMFP 763/2021
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a )  Elemente de bilant 

Indicatori
30-iun-
2021

30-iun-
2022

2022/202
1 %

I. Total activ, din care:
55,576,9

17
57,451,189 103

a) Active imobilizate din care:
38,920,5

50
38,999,187 100

a.1) Imobilizari necorporale 10,317 29,129 282

a.2)Imobilizari corporale din care:
32,776,55

4
32,877,612 100

Terenuri si amenajari de Tere-
nuri

9,625,650 9,625,650 100

-% in total imobilizari corporale 29 29

- Constructii
15,559,91

6
18,004,325 116

- %  in total imob corporale 47 55
- Echipamente tehnologice 5,471,929 5,247,637 96
- %  in total imob corporale 17 16
Imobilizari financiare 6,133,679 6,092,446 99

b) Active circulante total
15,964,8

72
17,864,374 112

b.1) Stocuri 7,812,533 9,352,773 120
- % in total 49 52
b.2 )Creante 8,054,913 7,844,787 97
- % in total 50 44
b.3)Casa, conturi la banci, alte valori 97,426 666,814 684
c) Cheltuieli in avans 691,495 587,628 85

II. Total pasive, din care:
55,576,9

17
57,451,189 103

a) Capitaluri proprii, din care:
42,597,2

09
45,435,530 107

Capital social
31,259,14

0
31,259,140 100

b) Provizioane pentru riscuri si 
cheltuieli

c) Datorii total, din care:
12,956,0

23
11,991,974 93
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Datorii ce trebuie platite intr-o 
perioada mai mare de un an din 
care:

2,720,36
8 4,560,767 168

Imprumuturi si alte datorii financiare 2,720,368 4,560,767
Furnizori
Datorii ce trebuie platite intr-o 
perioada de pana la un an din 
care:

10,235,6
55

7,431,207 73

Imprumuturi si alte datorii financiare 7,499,654 4,355,757 69
Furnizori si furnizori de imob 2,736,001 3,075,450 112
d) Venituri in avans - - -
Provizioane - 23,685

Activele totale au inregistrat o crestere de 3% fata de semestrul I al anului
2021.
Imobilizarile  necorporale  in  suma  de  29,129  lei  reprezinta  valoarea  neta
contabila,  achizitionarea  de  licenta  in  plus  pentru  casa  de  marcat  de  la
DEVER SOFT SERVICES SRL.
La activele circulante se inregistreaza o crestere fata de semestrul I al anului
2021, cu 12%  comparativ cu valoarea inregistrata in 2022.

Cresteri sau scaderi  semnificative s-au inregistrat la:

- stocurile au crescut cu 1,540,240 lei fata de semestrul I al anului 2021.
- creantele au scazut cu 210,126 lei fata de semestrul I al anului 2021.
-  disponibil  in  banci  si  casa  a  crescut  cu  suma  de  569,388  lei  fata  de
semestrul I al anului 2021.

b ) Analiza elementelor din contul de profit si pierdere

Indicatori
30-iun-
2021

30-iun-
2022

2022/
2021
(%)

I. Venituri total, din care: 6,973,371 8,668,171
124.3

0

Venituri din exploatare, din care: 6,950,519 8,667,276
124,7

0

- cifra de afaceri 6,362,327 8,035,870
126.3

0
Venituri financiare 22,852 895 3.92

II. Cheltuieli totale, din care: 6,848,848 6,629,819 96.8
 

6,262,911 6,455,269
103.0

71.)   Chelt exploatare, din care cu pondere
semnificativa:
Chelt cu materii prime si mat aux 2,557,928 2,766,671 108.1
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6
- % din cheltuieli  totale 37.35 41.73

Cheltuieli cu energia si apa 259,315 326,239
125.8

1
- % din cheltuieli totale 3.79 4.92

Cheltuieli cu personalul 1,824,504 1,394,270 76,42

- % din cheltuieli totale 26.64 21.03

Cheltuieli cu amortizarea 322,187 326,264
101.2

7
- % din cheltuieli  totale 4.70 4.92

Alte cheltuieli de exploatare 1,250,337 1,581,163
126.4

6
- % din cheltuieli  totale 18.26 23.85

2.)Cheltuieli financiare 585,937 174,550 29.79

III. Rezultatul brut, din care: 124,523 2,038,352
1,636.

93
- din exploatare 687,608 2,212,007

- financiar -563,085 -173,655

IV. Rezultatul net 124,523 2,038,352

Rentabilitatea cifrei de afaceri 1.96 25.37

Din  analiza  elementelor  din  contul  de  profit  si  pierdere  se  constata  in
semestrul I al anului 2022 o creştere cu 221.70% a profitului din exploatare,
in suma de 1,524,399 lei fata de 312,538 in semestrul I al anului 2021.

Acesta  rata  a  profitului  din  exploatare  de  27.52% a fost  posibila  datorita
incaracarii  productiei  peste  pragul  de  rentabilitate  si  buna  gestionare  a
elementelor de cost comparativ cu semestrul anului anterior.

Cresteri sau scaderi semnificative s-au inregistrat la:

-  Cheltuielile cu materii prime si materiale aux au crescut cu 8.16% lei fata de
semestrul I al anului 2021, in suma de 208,743 lei.
-  Cheltuieli cu energia si apa  au crescut cu 25.81% lei fata de semestrul I al
anului 2021, in suma de 66,924 lei.
- Cheltuielile cu personalul au scazut cu 23.58% lei fata de semestrul I al anului
2021, in suma de 430,234 lei.
- Cheltuieli cu amortizarea au crescut cu 1.27% lei fata de semestrul I al anului 
2021, in suma de 4,077 lei.
- Alte cheltuieli de exploatare au crescut cu 26.46% lei fata de semestrul I al 
anului 2021, in suma de 330,826 lei.
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Pentru activitatea financiara s-a inregistrat o pierdere de 173,655 lei in cursul
semestrului I al anului 2022 fata de o pierdere de 563,085 lei inregistrata in
cursul anului 2021, datorate in principal inchiderii creditului de la First Bank,
prin  accesarea  liniei  de  credit  de  la  CEC BANK pentru  acoperirea  acestui
credit.
S-a inregistrat o crestere cu 1,913,829 a rezultatului net aferent semestrului I
al anului 2022 fata de aceeiasi perioada din anul 2021.

Veniturile totale au  inregistrat o crestere de 24.30% in semestrul I al anului
2022, in suma de 1,694,800 lei fata de aceeasi perioada a anului 2021, in
timp ce cheltuielile  totale au scazut cu 219.029 lei  fata de semestrul  I  al
anului 2021. 

Cifra de afaceri

Cifra de afaceri a SC CAROMET SA inregistrata in primul semestru al
anului 2022 a  inregistrat o crestere semnificativa cu circa 24,70% fata de
perioada similara din anul 2021. 

Cresterea cifrei de afaceri a SC CAROMET SA se bazeaza pe eforturile
intreprinse de echipa de management dupa investirea din august 2021 si
care  a  pus  accentul  pe  securizarea  si  recuperarea  clientilor  existenti
traditionali ai SC CAROMET SA cu care a ofertat si contractat noi lucrari.

Un mare  efort  a  fost  depus  de catre  echipa  comerciala  in  zona de
ofertare in general si in sistemul de licitatii publice, in special, unde au fost
castigate  si  contractate  lucrari  importante  dar  si  in  zona  de  atragere  de
clienti noi.

Semnarea de noi contracte si atragerea in productie a unor volume de
lucrari  importante pentru ambele sectii  ale SC CAROMET SA, este obiectv
strategic al echipei de management al SC CAROMET SA. 

Evolutia lunara a cifrei de afaceri in semestrul I al anului 2022 fata de
semestrul I al anului 2022 este prezentata in continuare :

Cifra de
afaceri

Ianua-
rie

Februa-
rie

Martie Aprilie Mai Iunie
Semestrul

I

2021 968,95
0

769,126
859,29

0
1,145,8

21
986,68

7
1,632,4

53 6,362,327

2022 375,84
3

1,356,4
36

1,678,5
93

1,037,4
45

1,794,7
67

1,792,7
86 8,035,870

Veniturile din productia vanduta 
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Veniturile din productia vanduta au inregistrat o crestere in semestrul I
al  anului  2022  de 27.19% fata de vanzarile din aceeasi  perioada a anului
2021.

Venituri din
productia van-

duta
(701,703,704,7

06,708)

Ianua-
rie

Februa-
rie

Martie Aprilie Mai Iunie
Semes-
trul I

2021
968,9

50
769,12

6
858,87

0
1,142,5

21
938,88

9
1,632,1

86
6,310,2

41

2022 365,84
3

1,356,4
36

1,678,5
93

1,037,4
45

1,794,7
67

1,792,7
86

8,025,8
70

Profitul sau pierderea din exploatare

In semestrul I al anului 2022 s-a inregistrat un profit din exploatare in
suma de 2,212,007 lei  fata de 687,608 lei inregistrat in semestrul I al anului
2021, adica o crestere de 221.70%.

Rezultat din ex-
ploatare 

Ianua-
rie

Febru-
arie

Mar-
tie

Aprilie Mai Iunie
Semes-
trul I

Rezultat din ex-
ploatare 2021

- 1,551
109,88

9
148,5

70
44,57

1
162,57

0
223,5

59
687,60

8
Rezultat din ex-
ploatare 2022

12,187
446,94

2
255,8

52
595,6

27
325,50

4
575,8

95
2,212,

007

Productia marfa

In semestrul I al anului 2022 s-a realizat o crestere a productiei marfa
cu 1,715,629 lei  fata de semestrul I al anului 2021, adica 27.19%.

Venituri din
productia van-

duta
(701,703,704,7

06,708)

Ianua-
rie

Februa-
rie

Martie Aprilie Mai Iunie
Semes-
trul I

2021
968,9

50
769,126

858,87
0

1,142,5
21

938,88
9

1,632,1
86

6,310,
241

2022 365,8
43

1,356,43
6

1,678,5
93

1,037,4
45

1,794,7
67

1,792,78
6

8,025,
870

Cheltuielile cu personalul
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 Cheltuielile cu personalul realizate pe semestrul I al anullui 2022 comparativ
cu aceeasi perioada a anului 2021 se prezinta astfel:

Cheltu-
ieli cu

persona-
lul

Nrumar
Mediu
perso-

nal

V.P.M.
Productivitatea mun-

cii/semestrul I

Semestrul I
2021

1,824,50
4

84 5,559,3
94

66,183

Semestrul I
2022

1,394,27
0

74 8,273,7
25

111,807

Productivitatea muncii a crescut in primul semestru al anului 2022, fata
de aceeasi perioada a anului 2021 cu 45,624 lei/pers., datorata in mare parte
cresterii  productiei  marfa  si  pe  fondul  reducerii  cheltuielilor  de  personal,
numarul mediu de personal mentinandu-se constant.
Putem trage o concluzie, si anume: Cresterea cifrei de afaceri s-a realizat pe
suportul, evolutiei ascendente a productivitatii muncii.   

c ) Cash flow:

30.06.2021 lei 30.06.2022 lei

Sold initial 2,596,384 206,281
Sold final 97,426 572,644

Cash flow -2,498,958 366,363

In ceea ce priveste cash flow-ul, aceasta diferenta de 366,363 lei se
datoreaza  in  principal  restructurarii  creditului  la  FIRST  BANK,  renegocierii
contractelor  de  prestari  servicii  pentru  reducerea  costurilor  si  ofertarii  si
contractarii de noi lucrari.

2. ANALIZA ACTIVITATII EMITENTULUI

2.1  Prezentarea  si  analizarea  tendintelor,  elementelor,
evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea
afecta  lichiditatea  emitentului,  comparative  cu  aceeasi  perioada  a  anului
trecut.

7 | P a g e

http://www.scrgrup.ro/
http://www.caromet.ro/
mailto:office@caromet.ro


S.C. CAROMET S.A.
DN 68, KM 3,2, Caransebeş - 325400, Jud. Caraş Severin

Tel: 0255.512.583; Fax: 0255.516.307
office@caromet.ro  

www.caromet.ro  
www.scrgrup.ro  

Fabricatia de osii si reparatia de material rulant pentru locomotive si
vagoane reprezintă sectorul strategic de dezvoltare a societăţii. In semestrul
I  al  anului  2021  asupra  societatii  s-au  manifestat  o  serie  de  riscuri  şi
incertitudini  determinate atât de mediul intern, cât şi de cel extern dar la
care societatea a reusit sa reacţioneze imediat pentru diminuarea efectelor,
de exemplu prin refinatarea liniei de credit de la FIRST BANK cu CEC BANK, in
conditii mult mai bune cu efecte pozitive in semestrul I al anului 2022.

2.2 Prezentarea si analizarea efectelor asupra situatiei financiare  a
emitentului, a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate.

Nu a fost cazul.

2.3  Prezentarea  si  analizarea  evenimentelor,  tranzactiilor,
schimbarilor  economice care  afecteaza  semnificativ  veniturile  din
activitatea de baza. Precizarea masurii in care au fost afectate veniturile de
fiecare element identificat. Comparatie cu perioada corespunzatoare a anului
trecut

In prezent si in perspectiva se desfasoara o activitate de dezvoltare si
crestere,  de  continuare  a  contractarii,  descoperirea  de  noi  clienti  si
reactivarea  celor  vechi  in  acord  cu  strategia  comerciala  a  societatii  SC
CAROMET SA.

3.  SCHIMBARI  CARE  AFECTEAZA  CAPITALUL  SI  ADMINISTRAREA
SOCIETATII

Componenţa  Consiliului  de  Administraţie  în  perioada  01.01.2022  –
30.06.2022:

Componenţa  Consiliului  de  Administraţie  în  perioada  01.01.2022  –
29.04.2022:

Bognar Attila - Iosif – presedinte CA
Lazar Vasile Daniel – membru CA
Muncealean Teodora – membru CA  

Componenţa Consiliului de Administraţie în perioada 30.04.2022-30.06.2022:
            Bognar Attila - Iosif – presedinte CA

Muncealean Teodora – membru CA  
Ochia Ion - Adrian   – membru CA  

3.1. Descrierea cazurilor in care societatea  a fost in imposibilitate
de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective:
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  Societatea nu s-a aflat in imposibilitate de a-si  respecta obligatiile
financiare in aceasta perioada, fiind achitate obligatiile catre banci, nu s-au
inregistrat intarzieri la bugetul de stat si bugetul local.

3.2 Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de
valori mobiliare emise de societatea comerciala:

In  conformitate  cu  Decizia  1080/05.06.2015 a  Autoritatii  de  supraveghere
Financiara,  actiunile  emise  de  SC  CAROMET  SA  sunt   tranzactionate  pe
Sistemul Alternativ de Tranzactionare  (ATS) - categoria AeRO,  administrat
de Bursa de Valori Bucuresti SA.

4. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

Nu au fost incheiate tranzactii majore in aceasta perioada.

Presedinte CA
Bognar Attila Iosif
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Raportare contabilă la data de 30.06.2022 întocmită de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind 
situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu 
modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.1669/ 2022 şi care în exerciţiul financiar precedent au 
înregistrat o cifră de afaceri mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro. 
F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII 
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE 
F30 - DATE INFORMATIVE

Suma de control 31.259.140



SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII

- lei -

F10 - pag. 1

                



F10 - pag. 2

5. Alte elemente de capitaluri proprii



CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

- lei -

F20 - pag. 1

 



F20 - pag. 2



F20 - pag. 3



DATE INFORMATIVE

- lei -

F30 - pag. 1

 



F30 - pag. 2

 

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 



F30 - pag. 3



F30 - pag. 4

(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)

 ****)

          - conturi curente în  
ente



F30 - pag.5



F30 - pag.6

 

 Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii 

economici ****)



F30 -  pag 7

F30 - pag. 7 

- dividendele interimare repartizate 8)



F30 - pag.8

 



Conturi entitati mari, mijlocii si 
mici

1011 SC(+)F10S.R31





                                                                 DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art. 223 din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 

S-au intocmit situatiile financiare la 30.06.2022 pentru :

Entitatea : S.C CAOMET S.A 

Judetul: 12 – CARAS-SEVERIN

Adresa:  Caransebes, D.N. 68 Km 3,2; Judetul: Caras-Severin

Numar din Registrul Comertului: J11/6/1991

Forma de proprietate: 34 – Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire CAEN): 2511- Fabricarea de constructii metalice si parti 

componente ale structurilor metalice

Cod de identificare fiscala: RO1066631

            Administratorul societatii, Attila Iosif Bognar, in calitate de Presedinte al Consiliului de

Administratie  SC  CAROMET  SA,  isi  asuma  raspunderea  ca  după  cunoştinţele  sale,  raportarea

contabilă semestrială care a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile oferă

o imagine corectă şi conformă cu realitatea a activelor, obligaţiilor, poziţiei financiare, contului de

profit şi pierdere ale emitentului sau ale filialelor acestuia incluse în procesul de consolidare şi că

raportul prevăzut la lit. b) prezintă în mod corect şi complet informaţiile despre emitent.

Semnatura,
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