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Mesajul Consilului de
Administrație

Dragi acDragi acțționari, ionari, 

De-a lungul celor 31 de aniDe-a lungul celor 31 de ani de activitate de activitate, pentru a rezista pe pia, pentru a rezista pe piațăță, Bonas a trecut cu, Bonas a trecut cu
succes prin multe transformsucces prin multe transformăări, ri, cea mai importantcea mai importantăă av avâând loc nd loc anul trecut, canul trecut, câând a devenit ond a devenit o
companie publiccompanie publicăă. Rezultatele noastre . Rezultatele noastre dindin 2021  2021 șși  i  semestrul Isemestrul I din 2022 au fost mult sub din 2022 au fost mult sub
ceea ce ne-am propus ceea ce ne-am propus șiși  aavem puterea svem puterea săă  recunoaștemrecunoaștem c căă nu mai suntem pe drumul cel nu mai suntem pe drumul cel
bun,  bun,  de aceea sunt necesare  de aceea sunt necesare  schimbărischimbări pe toate planurile pe toate planurile.  Vom  . Vom  îîncepe cu cele carencepe cu cele care
implicimplicăă un cost mic   un cost mic  șși  i  au o  au o  duratduratăă s scurtă  curtă  de implementarede implementare, mizând pe un  , mizând pe un  impactimpact rapid rapid
asupra rezultatelor.asupra rezultatelor.

Primele  modificPrimele  modificăări  au  fost  deja  fri  au  fost  deja  făăcute  cute  îîn  structura  organizan  structura  organizațționalionalăă,  fiind  sc,  fiind  schimbathimbat
Directorul GeneralDirectorul General,  ,  îîn acest moment  n acest moment  pozițiapoziția este ocupat este ocupatăă temporar de domnul Vasile temporar de domnul Vasile
NaNașș. Suntem . Suntem îîn n proces de recrutare a unei proces de recrutare a unei noinoi persoane, persoane, am  am primit primit zecizeci de CV-uri   de CV-uri  șși ami am
derulat  derulat  numeroasenumeroase in intterviuri. Derviuri. Deoareceeoarece  nu vrem să facem compromisuri și pentru că nenu vrem să facem compromisuri și pentru că ne
dorim un dorim un lider lider ddin domeniu,in domeniu, care  care săsă fie al fie alăături de noi pe termen turi de noi pe termen îîndelungat, acest demersndelungat, acest demers
pare pare ssăă fie unul de durat fie unul de duratăă..

O companie listatO companie listatăă trebuie să aib trebuie să aibăă un  un departament financiardepartament financiar pe măsur pe măsurăă, de aceea noul, de aceea noul
nostru partener  este societatea Dănilnostru partener  este societatea Dănilăă & Partners,  condus & Partners,  condusăă de doamna Ioana Dănil de doamna Ioana Dănilăă,,
expert contabil cu o expert contabil cu o experiențăexperiență de peste 20 ani  de peste 20 ani înîn domeniu. domeniu.

ÎÎn acest moment, principalul obiectiv n acest moment, principalul obiectiv îîl reprezintă l reprezintă crecreșșterea terea vânzărilorvânzărilor, , avândavând ca avantaj ca avantaj
posibilitatea de a dubla capacitatea de producposibilitatea de a dubla capacitatea de producțție, fărie, fărăă  investițiiinvestiții suplimentare. O m suplimentare. O măărire arire a
cifrei  de afaceri  cifrei  de afaceri  îînseamnă crenseamnă creșșterea profitabilităterea profitabilitățții,  deoarece costurile  fixe  reprezintii,  deoarece costurile  fixe  reprezintăă o o
parte importantă din cheltuielile companiei  parte importantă din cheltuielile companiei  șși odată acoperite, vi odată acoperite, vâânzarile suplimentare aunzarile suplimentare au
costuri mai mici de produccosturi mai mici de producțție.ie.
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Direcții de dezvoltareDirecții de dezvoltare

Dorim  sDorim  săă ne   ne  îîmbunmbunăăttățățim  distribuim  distribuțția.  ia.  DacDacăă p pâânnăă acum   acum  companiacompania vindea  doar   vindea  doar  îînn
magazinele proprii  magazinele proprii  șși hypermaketi hypermaket--uri,  uri,  de acumde acum vom   vom  îîncerca sncerca săă aducem   aducem  îîn portofoliu  n portofoliu  șiși
micile magazine micile magazine alimentare alimentare din Cluj și nu numaidin Cluj și nu numai, dar , dar șși i acel segment dinacel segment din  HoReCaHoReCa  unde seunde se
punepune accent pe calitatea   accent pe calitatea  mâncăriimâncării.  .  Pentru atingerea acestui  scop, compania a creat  Pentru atingerea acestui  scop, compania a creat  îînn
premierpremierăă dou douăă postur posturi,i,  director director șși agent de i agent de vvâânzari nzari și ași a recrutat recrutat persoane c persoane care au activatare au activat
mulți ani pe aceste poziții în alte companii din domeniul alimentar.mulți ani pe aceste poziții în alte companii din domeniul alimentar.

PregPregăătim o tim o serie nouserie nouăă de produse de produse pentru a ne diversifica portofoliul  pentru a ne diversifica portofoliul șiși  pentru pentru a atrage a atrage noinoi
clienți.clienți. Pentru c Pentru căă dorim s dorim săă  iintrntrăăm pe segmente diferite de piam pe segmente diferite de piațăță, pentru prima dat, pentru prima datăă, unele, unele
produse nu vor fi vproduse nu vor fi vâândute sub brandul Bonas. Aceste produse vor avea un prendute sub brandul Bonas. Aceste produse vor avea un preț ț mai mic mai mic șșii
pot fi o plaspot fi o plasăă de siguran de siguranțăță  îîn cazul unei crize economice, pe timpul cn cazul unei crize economice, pe timpul căăreia clienreia cliențții cautii cautăă
produse mai ieftine.produse mai ieftine.

Vrem sa ne imbunVrem sa ne imbunăăttățățim im relarelațția cu investitorii ia cu investitorii șși clieni cliențițiii. Pe burs. Pe bursăă ne-am propus s ne-am propus săă fim fim
mai transparenmai transparențți  i  șși mai vizibili, iar acest raport este un prim pas  i mai vizibili, iar acest raport este un prim pas  îîn aceastn aceastăă direc direcțție.  ie.  ÎÎnn
relația cu clienții, am renovat magazinele din Cluj  relația cu clienții, am renovat magazinele din Cluj  șși am făcut  i am făcut  primele demersuri pentruprimele demersuri pentru
schimbarea  tuturor  ambalajelorschimbarea  tuturor  ambalajelor produselor  noastre.   produselor  noastre.  Lucrăm  cu  trei  agenții  deLucrăm  cu  trei  agenții  de
specialitate șispecialitate și  ddeoarece clieneoarece cliențții sunt ii sunt beneficiarii beneficiarii direcțidirecți, , dorim sdorim săă  îiîi implic implicăăm m și pe aceștia își pe aceștia înn
sselecția și îmbunătățirea elecția și îmbunătățirea noilor ambalajenoilor ambalaje..

Am finalizat Am finalizat noul depozit noul depozit care care se aflăse află peste drum de fabrică  peste drum de fabrică șși este i este proprietatea proprietatea Bonas.Bonas.
Acesta are o suprafaAcesta are o suprafațăță de 300 metri  p de 300 metri  păătratrațți,  trei  camere frigorifice  i,  trei  camere frigorifice  șși  permite stocareai permite stocarea
produsele destinate vprodusele destinate vâânznzăării imediate, dar rii imediate, dar șși depozitarea de produse pentru maturare, cei depozitarea de produse pentru maturare, ce
vor  face  obiectul  unei  noi  game  de  produse.  vor  face  obiectul  unei  noi  game  de  produse.  ÎÎn  urma  mutn  urma  mutăării  depozitului,  sparii  depozitului,  spațțiul  deiul  de
producproducțție  are  acum o  suprafaie  are  acum o  suprafațăță mai  mare,  astfel  avem posibilitatea  de  a   mai  mare,  astfel  avem posibilitatea  de  a  ne  ne  extindeextinde
activitatea.activitatea.
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NouNoull depozit din Dezmir depozit din Dezmir

Primele douPrimele douăă magazine Bonas din Bucure magazine Bonas din Bucureșști  au fost sub ati  au fost sub așșteptteptăări  ri  șși a trebuit si a trebuit săă lu luăămm
mmăăsuri imediate. Daca inisuri imediate. Daca inițțial au fost deschise ial au fost deschise îîn sistem francizn sistem francizăă, , acumacum au fost preluate de au fost preluate de
Bonas.  Magazinul  din  Oborul  Vechi  a  fost  relocat  Bonas.  Magazinul  din  Oborul  Vechi  a  fost  relocat  îîn  Oborul  Nou,  o  zonn  Oborul  Nou,  o  zonăă cu  un  vad cu  un  vad
comercial mai bun, comercial mai bun, urmând săurmând să reloc relocăăm m șși magazinul din Piai magazinul din Piațța Sudului. Dorim sa Sudului. Dorim săă mergem mergem
pe magazine de tip băcpe magazine de tip băcăănie  nie  pe care să le împărțim cu alți producători de alte alimente,pe care să le împărțim cu alți producători de alte alimente,
model pe care model pe care îîl avem deja implementat l avem deja implementat îîn unele magazine din Cluj. Vom deschide n unele magazine din Cluj. Vom deschide șși ali al
treilea magazin din zontreilea magazin din zonăă, , îîn comuna Chiajna, unde avem n comuna Chiajna, unde avem inchiriat șinchiriat și depozitul frigorific cei depozitul frigorific ce
va  deservi  aceste  magazine.  va  deservi  aceste  magazine.  ÎÎn  Cluj  avem  21  de  magazine  n  Cluj  avem  21  de  magazine  șși  nu  mai  inteni  nu  mai  intențționionăămm
deschiderea altora deschiderea altora îîn acest an, dar pentru cn acest an, dar pentru căă dorim o  dorim o eficientizare a reeficientizare a rețțeleielei, vom , vom îîncepencepe
șși aici si aici săă le relocam pe cele cu v le relocam pe cele cu vâânznzăări slabe ri slabe îîn n alte alte zone cu potenzone cu potențțial mai mare.ial mai mare.

DacDacăă ne uităm la trecutul recent, orice estimare a avut o abatere consistentă și în acest ne uităm la trecutul recent, orice estimare a avut o abatere consistentă și în acest
context ne este greu sa ne pronuncontext ne este greu sa ne pronunțățăm m legat de celegat de ce va urma.   va urma.  ÎÎncncăă travers traversăăm o perioadăm o perioadă
plină  de  plină  de  incertitudiniincertitudini fiscale,  opera fiscale,  operațționale  ionale  șși  legislative.  i  legislative.  Credem  că  vom  reuși  să  neCredem  că  vom  reuși  să  ne
atingem cifra de afaceri propusă la începutul anului, dar suntem departe de profitul estimatatingem cifra de afaceri propusă la începutul anului, dar suntem departe de profitul estimat
și având în vedere dificultățile din industrie, cu părere de rău trebuie sa anunțăm că și având în vedere dificultățile din industrie, cu părere de rău trebuie sa anunțăm că nunu
vom atinge ținta de profit pentru acest anvom atinge ținta de profit pentru acest an..
  
Compania continuă să abiă 0 ca grad de îndatorare pe termen lung, 3 milioane de lei cashCompania continuă să abiă 0 ca grad de îndatorare pe termen lung, 3 milioane de lei cash
în conturi, o linie de credit de 1 milion de lei și active de peste 12 milioane de lei. Toateîn conturi, o linie de credit de 1 milion de lei și active de peste 12 milioane de lei. Toate
acestea reprezintă o garanție  a faptului  că Bonas poate traversa cu succes vremurileacestea reprezintă o garanție  a faptului  că Bonas poate traversa cu succes vremurile
dificile, așa cum o face de 31 ani.dificile, așa cum o face de 31 ani.

VVă mulțumim că sunteți alături de noi!ă mulțumim că sunteți alături de noi!

Cu sinceritate,Cu sinceritate,
Consilul de AdministraConsilul de Administrațție ie 
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Rezultate Financiare

Indicatori de bilanț 
S1 2021S1 2021 S1 2022S1 2022

VenituriVenituri

Venituri din producția vândutăVenituri din producția vândută 1.370.0431.370.043 2.152.8272.152.827

Venituri din vânzare de mărfuriVenituri din vânzare de mărfuri 5.386.1645.386.164 7.095.9137.095.913

Reduceri comerciale acordateReduceri comerciale acordate 122.796122.796 213.099213.099

Variația stocurilorVariația stocurilor 2.606.6202.606.620 2.206.2322.206.232

Alte venituri din exploatareAlte venituri din exploatare 8.2428.242 3.4453.445

Venituri din subvențiiVenituri din subvenții 34.04434.044 11.25011.250

Venituri din productia imobilizarilor corporaleVenituri din productia imobilizarilor corporale 34.00034.000 00

Total venituriTotal venituri 9.316.3179.316.317 11.256.56811.256.568

Cheltuieli de exploatareCheltuieli de exploatare

Cheltuieli cu materii prime și materiale Cheltuieli cu materii prime și materiale 
consumabileconsumabile

3.325.1353.325.135 3.994.5253.994.525

Alte cheltuieli materialeAlte cheltuieli materiale 156.920156.920 67.65067.650

Cheltuieli cu utilitățileCheltuieli cu utilitățile 240.591240.591 528.967528.967

Reduceri comerciale primiteReduceri comerciale primite 9.2479.247 5.1065.106

Cheltuieli cu mărfurileCheltuieli cu mărfurile 2.554.5502.554.550 3.056.5323.056.532

Cheltuieli cu personalulCheltuieli cu personalul 1.791.5791.791.579 2.223.3612.223.361

Cheltuieli cu serviciile prestate de terțiCheltuieli cu serviciile prestate de terți 880.881880.881 1.053.7521.053.752
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Alte cheltuieli de exploatareAlte cheltuieli de exploatare 27.54127.541 54.67454.674

Total cheltuieli de exploatareTotal cheltuieli de exploatare 9.286.4219.286.421 11.283.97511.283.975

Venituri financiareVenituri financiare 12.13412.134 38.67438.674

Cheltuieli cu dobânzileCheltuieli cu dobânzile 00 3.8843.884

Alte cheltuieli financiareAlte cheltuieli financiare 821821 1.0301.030

Rezultat financiarRezultat financiar 11.31311.313 33.76033.760

Rezultatul brutRezultatul brut 41.20941.209 6.3536.353

Impozit pe profitImpozit pe profit 5.5225.522

Rezultatul netRezultatul net 41.20941.209 831831

Veniturile au crescut cu 17%, pe fondul deschiderii de noi magazine, a faptului că anulVeniturile au crescut cu 17%, pe fondul deschiderii de noi magazine, a faptului că anul
acesta  acesta  am avut  mai  puține  magazine  închiseam avut  mai  puține  magazine  închise pentru  renovări,  dar  și  datorit pentru  renovări,  dar  și  datorităă  inflațieiinflației..
Creșterea continuă și abruptă a prețurilor de achiziție a materiilor prime și a ambalajelor,Creșterea continuă și abruptă a prețurilor de achiziție a materiilor prime și a ambalajelor,
precum  și  cele  la  energie  electrică,  gaze  naturale  și  combustibili,  ne-a  forțat  să  precum  și  cele  la  energie  electrică,  gaze  naturale  și  combustibili,  ne-a  forțat  să  nene
adaptăm și noi prețurile, acolo unde piața a permis acest lucru. Din păcate, ca  adaptăm și noi prețurile, acolo unde piața a permis acest lucru. Din păcate, ca  îîn cazuln cazul
majoritămajoritățții  jucii  jucăătorilor  din industria alimentară,  torilor  din industria alimentară,  o industrie foarte competitivă și  cu multeo industrie foarte competitivă și  cu multe
produse  substitut,produse  substitut, nu  am  putut  transfera   nu  am  putut  transfera  îîn  pren  prețțuri  toate  creuri  toate  creșșterile  de  costuri.  Astfel,terile  de  costuri.  Astfel,
cheltuielile au crescut cu 18%, Bonas  cheltuielile au crescut cu 18%, Bonas  având  având  pierdere  pierdere  operațională. Datorită  operațională. Datorită  depoziteldepoziteloror
bancare, bancare, carecare  au adus dobânzi de au adus dobânzi de 35.293 lei35.293 lei, rezultă un profit net de 831 lei, reu, rezultă un profit net de 831 lei, reușșind astfelind astfel
ssăă recuperăm pierderea de pe  recuperăm pierderea de pe trimestrultrimestrul I, care era de 312.123 lei. I, care era de 312.123 lei.

Cheltuielile cu Cheltuielile cu utilitățutilitățile ile ((528.967 lei) s-au dublat 528.967 lei) s-au dublat fafațăță de aceea de aceeașși perioadi perioadăă a anului trecut, a anului trecut,
din cauzadin cauza cre creșșteterii prețurilor la energie electrică.rii prețurilor la energie electrică.

Indicatori cont de profit și pierdere
  S1 2021S1 2021 S1 2022S1 2022

ACTIVE IMOBILIZATE – Total, din careACTIVE IMOBILIZATE – Total, din care 8.062.5698.062.569 12.426.06712.426.067

      Imobilizări corporale      Imobilizări corporale 8.011.9398.011.939 12.349.28512.349.285

      Imobilizări necorporale      Imobilizări necorporale 102102 00

      Imobilizări financiare      Imobilizări financiare 50.52850.528 76.78276.782

ACTIVE CIRCULANTE - Total, din careACTIVE CIRCULANTE - Total, din care 1.231.1811.231.181 5.217.6315.217.631

     Stocuri     Stocuri 672.071672.071 835.368835.368

     Creanțe     Creanțe 330.829330.829 1.458.6461.458.646

     Disponibilități și investiții pe termen scurt     Disponibilități și investiții pe termen scurt 228.281228.281 2.923.6172.923.617

Cheltuieli în avansCheltuieli în avans 68.90068.900 208.862208.862
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Datorii curenteDatorii curente 1.760.8571.760.857 1.899.3591.899.359

Datorii pe termen lungDatorii pe termen lung 00 1.1111.111

ProvizioaneProvizioane 00 00

CAPITALURI - Total, din care:CAPITALURI - Total, din care: 7.601.7937.601.793 15.952.09015.952.090

Capital subscris vărsatCapital subscris vărsat 4.890.0004.890.000 11.797.27611.797.276

Indicatori din Contul de Profit și PierdereIndicatori din Contul de Profit și Pierdere

Cifra de afaceri netăCifra de afaceri netă 6.633.4116.633.411 9.035.6419.035.641

VENITURI TOTALEVENITURI TOTALE 9.328.4519.328.451 11.295.24211.295.242

CHELTUIELI TOTALECHELTUIELI TOTALE 9.287.2429.287.242 11.288.88911.288.889

PROFITUL (pierderea) BRUT(brută)PROFITUL (pierderea) BRUT(brută)

      Profit brut      Profit brut 41.20941.209 6.3536.353

      Pierdere      Pierdere

PROFITUL (pierderea) NET(netă) a exercițiului PROFITUL (pierderea) NET(netă) a exercițiului 
financiarfinanciar

      Profit net      Profit net 41.20941.209 831831

      Pierdere      Pierdere

Indicatori din Date InformativeIndicatori din Date Informative

Număr mediu de salariațiNumăr mediu de salariați 8080 8686

Valoarea  iValoarea  imobilizmobilizăărilriloror corporale   corporale  ((12.349.285  lei)12.349.285  lei) a  crescut   a  crescut  cu  9%  datorită  reevaluăriicu  9%  datorită  reevaluării
acestora de la sfârșitul anului 2021 dar șiacestora de la sfârșitul anului 2021 dar și  datorit datorităă  renovăriirenovării  șși deschiderii de i deschiderii de noi noi magazinemagazine
șși depozite, dar si a achizii depozite, dar si a achizițței de utiliajeei de utiliaje.  .  Avem planificateAvem planificate  șși alte investiții, dar  i alte investiții, dar  avândavând  îînn
vedere contextul actual, “suflăm vedere contextul actual, “suflăm șși i îîn iaurt” n iaurt” șși suntem foarte i suntem foarte atențiatenți atunci  atunci cândcând vine vorba vine vorba
de de a angaja noi a angaja noi cheltuieli, cheltuieli, așa căașa că le vom face doar pe acelea care sunt strict necesare  le vom face doar pe acelea care sunt strict necesare îînn
acest moment.acest moment.

Valoarea stocurilor Valoarea stocurilor ((835.368 lei) 835.368 lei) a crescut a crescut cu 12%cu 12% în special din cauza în special din cauza cre creșșterii preterii prețțurilorurilor
materimaterieiei prim primee..

CreanCreanțțele ele ((1.458.646 1.458.646 lei)lei) au crescut cu 207% au crescut cu 207%, , reprezentând sume dereprezentând sume de  îîncasat de la clienncasat de la cliențții
((729.066729.066  leilei), în special de la cele două francize din București), în special de la cele două francize din București ,  ,  avans furnizori și debitoriavans furnizori și debitori
(535.839 lei),(535.839 lei),  TVATVA de recuperat   de  recuperat  (109.721 lei)  (109.721 lei)  de  la  de  la  BBugetul  de  ugetul  de  SStat.  tat.  După încheiereaDupă încheierea
Semestrului I, compania a implementat noi proceduri de reducere și colectare a creanțelor.Semestrului I, compania a implementat noi proceduri de reducere și colectare a creanțelor.
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Principalii indicatori financiari

  Indicatori Indicatori Formula de calculFormula de calcul S1 2021S1 2021 S1 2022S1 2022

Lichiditatea generalăLichiditatea generală  Active curente / Datorii curenteActive curente / Datorii curente 0,70,7 2,742,74

Lichiditatea curentăLichiditatea curentă  (Active curente - Stocuri) /(Active curente - Stocuri) /
Datorii curenteDatorii curente

0,320,32 2,32,3

Solvabilitatea generalăSolvabilitatea generală  Active totale / Datorii totaleActive totale / Datorii totale 5,325,32 9,399,39

Solvabilitatea patrimonialăSolvabilitatea patrimonială Capitaluri proprii /Capitaluri proprii /
(Capitaluri proprii + Datorii) *100(Capitaluri proprii + Datorii) *100

81,1981,19 89,3589,35

Gradul de îndatorareGradul de îndatorare Datorii pe termen lung/Datorii pe termen lung/
Capital permanent*100Capital permanent*100

00 00

Rata de îndatorare globalăRata de îndatorare globală Datorii totale / Active totale*100Datorii totale / Active totale*100 18,8118,81 10,6610,66

EBITDAEBITDA Profit  net  +  Cheltuieli  cuProfit  net  +  Cheltuieli  cu
dobânzile + Impozit  pe profit  +dobânzile + Impozit  pe profit  +
Cheltuieli cu amortizareaCheltuieli cu amortizarea

359.680359.680 319.857319.857

Marja EBITDAMarja EBITDA EBITDA / Cifra de afaceri netaEBITDA / Cifra de afaceri neta 0,050,05 0,030,03

Rentabilitatea veniturilorRentabilitatea veniturilor Venituri  totale/Capitaluri  propriiVenituri  totale/Capitaluri  proprii
x 100x 100

122,71122,71 70,8070,80
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Factori de risc 

Riscuri de natură operaționalăRiscuri de natură operațională

Riscul de natură operațională este riscul ca societatea sRiscul de natură operațională este riscul ca societatea săă înregistreze pierderi ca rezultat înregistreze pierderi ca rezultat
al unor factori interni (procese interne necorespunzătoare, a unor sisteme disfuncționale,al unor factori interni (procese interne necorespunzătoare, a unor sisteme disfuncționale,
erori  procedurale  etc.)  sau  aerori  procedurale  etc.)  sau  a unor unor factori  externi  sub  forma unor  evenimente  externe factori  externi  sub  forma unor  evenimente  externe
neprevăzute (precum daune asupra proprietății, dificultăți la nivelul terților, evoluții socio-neprevăzute (precum daune asupra proprietății, dificultăți la nivelul terților, evoluții socio-
economice la nivel regional sau macroeconomic, factori politici etc).economice la nivel regional sau macroeconomic, factori politici etc).
Atragerea,  păstrarea  și  motivarea  personalului  calificat.  Producția  de  produse  lactateAtragerea,  păstrarea  și  motivarea  personalului  calificat.  Producția  de  produse  lactate
necesită personal  calificat  şi  format de-a lungul  mai  multor  ani  întrucât  materia  primă,necesită personal  calificat  şi  format de-a lungul  mai  multor  ani  întrucât  materia  primă,
laptele proaspăt este foarte sensibil şi foarte perisabil. Există riscul ca societatea să nulaptele proaspăt este foarte sensibil şi foarte perisabil. Există riscul ca societatea să nu
poată reține personalul calificat și să poată reține personalul calificat și să îîntâmpine dificultăți în atragerea de noi angajați cuntâmpine dificultăți în atragerea de noi angajați cu
profil corespunzător, întrucât marii producători care folosesc ca materie primă laptele prafprofil corespunzător, întrucât marii producători care folosesc ca materie primă laptele praf
oferă posibilități oferă posibilități de de remunerare sporite şi responsabilități reduse. Societatea are in vedereremunerare sporite şi responsabilități reduse. Societatea are in vedere
politici de  politici de  recrutarerecrutare şi formare a necesarului de forță de muncă prin clauze contractuale şi formare a necesarului de forță de muncă prin clauze contractuale
corespunzătoare,  prin  instrumente  de  stimulacorespunzătoare,  prin  instrumente  de  stimularre,  motivare  și  cointeresare  a  acesteia.e,  motivare  și  cointeresare  a  acesteia.
Neîndeplinirea obligațiilor  partenerilor  contractuali  Neîndeplinirea obligațiilor  partenerilor  contractuali  îîn special  n special  îîn rândul  furnizorilor  poaten rândul  furnizorilor  poate
conduce  la  perturbări  în  derularea  activității  emitentului.  Societatea  are  o  politică  deconduce  la  perturbări  în  derularea  activității  emitentului.  Societatea  are  o  politică  de
sprijinire a furnizorilor de materie primă astfel încât să nu existe probleme sprijinire a furnizorilor de materie primă astfel încât să nu existe probleme îîn asigurarean asigurarea
necesarului, inclusiv în situația dublării cantității zilnice de lapte procesat.necesarului, inclusiv în situația dublării cantității zilnice de lapte procesat.

Riscul generat de eventuale conflicte de intereseRiscul generat de eventuale conflicte de interese

Chiar dacă, la aceasta dată, nu există conflicte de interese Chiar dacă, la aceasta dată, nu există conflicte de interese îîn ceea ce priveşte organele den ceea ce priveşte organele de
conducere, administrative și de supraveghere ale Emitentului, societatea se angajează săconducere, administrative și de supraveghere ale Emitentului, societatea se angajează să
analizeze analizeze îîn mod continuu posibilele cauze generatoare de risc de conflicte de interese șin mod continuu posibilele cauze generatoare de risc de conflicte de interese și
să fie pregsă fie pregăătită procedural să le întâmpine.tită procedural să le întâmpine.

Riscul de piațăRiscul de piață

Riscul de piață se referă la factorii de risc din mediul extern companiei, precum:Riscul de piață se referă la factorii de risc din mediul extern companiei, precum:
Riscul de concurență. Deşi compania BONAS are un avantaj  competitiv pe segmentulRiscul de concurență. Deşi compania BONAS are un avantaj  competitiv pe segmentul
produselor  lactate  proaspete,  care  au  la  bază  laptele  proaspăt,  constând  produselor  lactate  proaspete,  care  au  la  bază  laptele  proaspăt,  constând  îîn  rețeauan  rețeaua
proprie de magazine proprie de magazine șși în diversitatea produselor, există mulți producători care pot copiai în diversitatea produselor, există mulți producători care pot copia
modelul  de  business,  însă  societatea  are  modelul  de  business,  însă  societatea  are  îîn  vedere  protejarea  secretului  rețetelor  den  vedere  protejarea  secretului  rețetelor  de
fabricație prin aplicarea unor clauze de confidențialitatea personalului asupra proceselor şifabricație prin aplicarea unor clauze de confidențialitatea personalului asupra proceselor şi
produselor.produselor.
Riscul de preț poate afecta societatea  Riscul de preț poate afecta societatea  îîn măsura în care prețurile la furnizorii de materiin măsura în care prețurile la furnizorii de materii
prime, materiale și  utilități  cresc fără ca societatea să poată îngloba profitabil  variațiileprime, materiale și  utilități  cresc fără ca societatea să poată îngloba profitabil  variațiile
negative in prețul său final în condițiile menținerii cifrei de afaceri. Gestionarea atentă anegative in prețul său final în condițiile menținerii cifrei de afaceri. Gestionarea atentă a
prețului de cost permite dimensionprețului de cost permite dimensionareaarea marjelor de profit astfel încât impactul negativ să marjelor de profit astfel încât impactul negativ să
poată fi absorbit în prețul final al produsului.poată fi absorbit în prețul final al produsului.
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Riscul de lichiditateRiscul de lichiditate

Riscul  de  lichiditate  reprezintă  probabilitatea  ca  societatea  să  nu fie  in  măsură  să  îșiRiscul  de  lichiditate  reprezintă  probabilitatea  ca  societatea  să  nu fie  in  măsură  să  își
onoreze obligațiile curente prin valorificarea activelor disponibile.  onoreze obligațiile curente prin valorificarea activelor disponibile.  ÎÎn situația întâmpinăriin situația întâmpinării
unor dificultăți unor dificultăți îîn n îîncasarea creanțelor, creşte pericolul neîndeplinirii obligațiilor de plată alencasarea creanțelor, creşte pericolul neîndeplinirii obligațiilor de plată ale
societății.  Conducerea  s-a  preocupat  constant  societății.  Conducerea  s-a  preocupat  constant  îîn  asigurarea  necesarului  de  lichiditățin  asigurarea  necesarului  de  lichidități
pentru a răspunde cerințelor operaționale, valorilor indicatorilor de lichiditate confirmând cupentru a răspunde cerințelor operaționale, valorilor indicatorilor de lichiditate confirmând cu
prisosință acest aspect.prisosință acest aspect.

Riscuri de natură juridicăRiscuri de natură juridică

Riscurile de natură juridică pot apărea ca urmare a modificărilor legislative, pe următoareleRiscurile de natură juridică pot apărea ca urmare a modificărilor legislative, pe următoarele
segmente:segmente:
Autorizații  pentru  desfășurarea  activității.  Având  in  vedere  regulamentele,  normele  şiAutorizații  pentru  desfășurarea  activității.  Având  in  vedere  regulamentele,  normele  şi
procedurile de autorizare a activității şi procesului de producție este necesară abordareaprocedurile de autorizare a activității şi procesului de producție este necesară abordarea
atentă a fiecărui pas, element, flux ce va fi efectuat iatentă a fiecărui pas, element, flux ce va fi efectuat i înîn cadrul investiției  cadrul investiției îîn noua unitate den noua unitate de
producție,  întrucât  neconformarea  poate  crea  cheltuieli  suplimentare,  amenzi  şi/sauproducție,  întrucât  neconformarea  poate  crea  cheltuieli  suplimentare,  amenzi  şi/sau
întârzieri în demararea producției in noua capcitate;întârzieri în demararea producției in noua capcitate;

-- Legislația  privind  securitatea  alimentară  se  actualizează  continuu  astfel  încât  esteLegislația  privind  securitatea  alimentară  se  actualizează  continuu  astfel  încât  este
necesară implementarea tuturor condițiilor privind asigurarea respectării noilor cerințenecesară implementarea tuturor condițiilor privind asigurarea respectării noilor cerințe
impuse;impuse;

Cerințe privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal – societateaCerințe privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal – societatea  s-a aliniat la s-a aliniat la
cerințele legale prevăzute în Legea 190/2018 pentru punerea cerințele legale prevăzute în Legea 190/2018 pentru punerea îîn aplicare a Regulamentuluin aplicare a Regulamentului
UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice îîn ceea ce priveşte prelucrarea datelor cun ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu
caracter personalcaracter personal

-- Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor — în baza Legii nr. 129/2019, cu modificărilePrevenire şi Combatere a Spălării Banilor — în baza Legii nr. 129/2019, cu modificările
şi  completările  ulterioare,  fiecare  societate  are  obligativitatea  numirii  unei  persoaneşi  completările  ulterioare,  fiecare  societate  are  obligativitatea  numirii  unei  persoane
responsabile, precum și elaborarea anumitor proceduri specifice in vederea prevenirii șiresponsabile, precum și elaborarea anumitor proceduri specifice in vederea prevenirii și
combaterii spălării banilorcombaterii spălării banilor

Riscuri de natură fiscalăRiscuri de natură fiscală

Riscul de natură fiscală poate apărea datorită cadrului  Riscul de natură fiscală poate apărea datorită cadrului  legislativ înlegislativ în continuă dinamică, cu continuă dinamică, cu
acte normative multiple pe diferite  acte normative multiple pe diferite  zzone fiscale şi cu numeroase neclarități  ce pot creaone fiscale şi cu numeroase neclarități  ce pot crea
confuzie. Procesul de consolidare şi armonizare ale sistemului de impozitare din Romconfuzie. Procesul de consolidare şi armonizare ale sistemului de impozitare din Romââniania
cu legislația europeana permite interpretări diferite ale anumitor aspecte care sunt tratatecu legislația europeana permite interpretări diferite ale anumitor aspecte care sunt tratate
în  mod  diferit  de  către  autoritățile  fiscale.  Acest  aspect  poate  conduce  la  amenzi  șiîn  mod  diferit  de  către  autoritățile  fiscale.  Acest  aspect  poate  conduce  la  amenzi  și
penalități suplimentare.penalități suplimentare.

Riscuri privind incapacitatea de plată, insolvențRiscuri privind incapacitatea de plată, insolvențăă, dizolvarea judiciară, dizolvarea judiciară

Compania nu se confruntă pe termen scurt şi mediu cu riscul incapacității de plată, situațieCompania nu se confruntă pe termen scurt şi mediu cu riscul incapacității de plată, situație
demonstrată fără echivoc de valorile indicatorilor economici prezentademonstrată fără echivoc de valorile indicatorilor economici prezentațiți mai sus, valori mult mai sus, valori mult
peste intervalele de confort atât în ceea ce priveşte indicatorii de lichiditate cât și cei depeste intervalele de confort atât în ceea ce priveşte indicatorii de lichiditate cât și cei de
solvabilitate sau de rentabilitate. Lichiditatea generală și lichiditatea solvabilitate sau de rentabilitate. Lichiditatea generală și lichiditatea curentăcurentă depășesc cu depășesc cu
mult  nivelul  optim  al  acestora  având  valori  supraunitare,  solvabilitatea  generală  estemult  nivelul  optim  al  acestora  având  valori  supraunitare,  solvabilitatea  generală  este
supraunitară,  ceea  ce  reflectă  faptul  că  valoarea  totală  a  activelor  societății  acoperăsupraunitară,  ceea  ce  reflectă  faptul  că  valoarea  totală  a  activelor  societății  acoperă
valoarea datoriilor  deținute  de acesta,  ceea ce  reflectă  faptul  că  societatea  deține  unvaloarea datoriilor  deținute  de acesta,  ceea ce  reflectă  faptul  că  societatea  deține  un
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echilibru financiar foarte bun pe termen lung care permite acoperirea datoriilor pe termenechilibru financiar foarte bun pe termen lung care permite acoperirea datoriilor pe termen
lung din activul  net.  Gradul  de îndatorare arată că societatea a reușit  să își  finanțezelung din activul  net.  Gradul  de îndatorare arată că societatea a reușit  să își  finanțeze
activitatea pe baza resurselor pe termen scurt fără a exista o nevoie de contractare deactivitatea pe baza resurselor pe termen scurt fără a exista o nevoie de contractare de
împrumuturi pe termen lung împrumuturi pe termen lung 

Consiliu de administrație al emitentului la data ȋntocmirii prezentului raport are urmǎtoarea Consiliu de administrație al emitentului la data ȋntocmirii prezentului raport are urmǎtoarea 
componenţǎ: componenţǎ: 

Naş Vasile – preşedinte Naş Vasile – preşedinte 
Brad Horea-Petru – Membru Brad Horea-Petru – Membru 
Alexe Marian-Marius - Membru Alexe Marian-Marius - Membru 
Naş Mihai-Eugen – Membru Naş Mihai-Eugen – Membru 
Naş Sorin-Valeriu – Membru Naş Sorin-Valeriu – Membru 

Situațiile financiare interimare întocmite la 30.06.2022 care au stat la baza întocmirii Situațiile financiare interimare întocmite la 30.06.2022 care au stat la baza întocmirii 
prezentului raport semestrial nu au fost auditate. prezentului raport semestrial nu au fost auditate. 

Preşedintele Consiliului de Administraţie Preşedintele Consiliului de Administraţie 
Naş Vasile Naş Vasile 
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Declarația Conducerii

Subsemnatul  Naş  Vasile,  în  calitate  de  Președinte  al  Consiliului  de  Administrație  alSubsemnatul  Naş  Vasile,  în  calitate  de  Președinte  al  Consiliului  de  Administrație  al

societății  BONAS  IMPORT  EXPORT  S.A.  și  în  numele  acestuia  declar  că,  dupăsocietății  BONAS  IMPORT  EXPORT  S.A.  și  în  numele  acestuia  declar  că,  după

cunoștințele mele, situaţiile financiare semestriale ale societăţii BONAS IMPORT EXPORTcunoștințele mele, situaţiile financiare semestriale ale societăţii BONAS IMPORT EXPORT

S.A., întocmite la 30.06.2022 în conformitate cu standardele contabile aplicate reflectă oS.A., întocmite la 30.06.2022 în conformitate cu standardele contabile aplicate reflectă o

imagine  corectă  şi  conformă cu realitatea  a  activelor,  obligațiilor,  poziției  financiare,  aimagine  corectă  şi  conformă cu realitatea  a  activelor,  obligațiilor,  poziției  financiare,  a

veniturilor şi cheltuielilor societăţii, iar raportul Consiliului de Administraţie publicat la dataveniturilor şi cheltuielilor societăţii, iar raportul Consiliului de Administraţie publicat la data

de 29.09.2022 conform calendarului financiar asumat prezintă în mod corect şi completde 29.09.2022 conform calendarului financiar asumat prezintă în mod corect şi complet

informaţiile despre emitent în aspectele sale esențiale.informaţiile despre emitent în aspectele sale esențiale.

Dezmir, judeţul Cluj, 29 septembrie 2022Dezmir, judeţul Cluj, 29 septembrie 2022

 Naş Vasile Naş Vasile

Preşedintele consiliului de administraţiePreşedintele consiliului de administraţie
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Indicatori : Capitaluri - total 15.952.090 

Capital subscris 11.797.276 

Profit/ pierdere 831 

 
Bifati numai 

dacă  

este cazul : 

Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti 

Sucursala 

GIE - grupuri de interes economic 

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

S1027_A1.0.0 /02.08.2022 Tip situaţie financiară : BS 
 

Anul 

Versiuni Atenţie ! 
Suma de control 11.797.276 

Entitatea BONAS IMPORT EXPORT SA 

 
Judeţ 

 
Sector 

 
Localitate 

   
 

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon 

  
 

Număr din registrul comerţului J12/3785/1991 Cod unic de inregistrare 2 2 8 8 2 4 
 

 
34--Societati pe actiuni 

Forma de proprietate 

 

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) 

1051 Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor 

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) 

1051 Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor 

Raportari contabile semestriale 
 
 

? 

 

 

 

 
 

 
 

Import 'balanta.txt' 

Import fisier XML creat cu alte aplicaţii 
 

ADMINISTRATOR, 
Numele si prenumele 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numele si prenumele 

DEBLOCARE 

ANULARE 

LISTARE 

 
INTOCMIT, 

   
? Calitatea 

 

Semnătura   
Nr.de inregistrare in organismul profesional 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semnătura electronica 

CIF/ CUI membru CECCAR 
 

     3 8 9 2 9 0 0 6 

 
 

Semnătura   

 

 
Formular VALIDAT 

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR 

DANILA&PARTNERS SRL NAS VASILE 

2.Import fisier XML - F20 la 30/06/AP 

Instrucţiuni Corelatii 

Cluj DEZMIR 

CRISENI 5 

Entităţi mici 

Microentităţi 

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 

1.Import fisier XML - F10 la 31/12/AP 

14471/2019 

VALIDARE 

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

Entităţi de 
interes 
public 

Entităţi mijlocii, mari si entităţi de 
interes public 

2022 An Semestru 

A
d

re
sa
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SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII 

Cod 10 la data de 30.06.2022 - lei - 

Denumirea elementului 

 

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

 

 
Nr.rd. 
OMF 
nr. 
1669/ 

2022 

Nr. 
rd. 

Sold la: 

 
01.01.2022 

 
30.06.2022 

A  B 1 2 

A. ACTIVE IMOBILIZATE     

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 

+208-280-290 - 4904) 
01 01 

  

II.  IMOBILIZĂRI  CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 

+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903) 

 

02 02 11.365.568 12.349.285 

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* ) 03 03 53.475 76.782 

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) 04 04 11.419.043 12.426.067 

B. ACTIVE CIRCULANTE     

I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 

+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 
+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901) 

 
05 

 
05 

 
744.789 

 
835.368 

II.CREANŢE 
1.      (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 
+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** 

+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187) 

 

 
06 

 

06a 

(301) 

 
474.780 

 
1.458.646 

2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului 

financiar (ct. 463) 
07 

06b 

(302) 

  

TOTAL (rd. 06a+06b) 08 06 474.780 1.458.646 

III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT 

(ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598) 

 

09 07 
  

IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542) 10 08 4.699.549 2.923.617 

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) 11 09 5.919.118 5.217.631 

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12) 12 10 40.242 208.862 

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*) 13 11 40.242 208.862 

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*) 14 12   

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ 
LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 
+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 

+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 

+4581+462+4661+473***+509+5186+519) 

 
 

15 

 
 

13 

 
 

1.427.145 

 
 

1.899.359 

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE 
(rd.09+11-13-20-23-26) 

16 14 4.532.215 3.527.134 

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14) 17 15 15.951.258 15.953.201 

G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE 
DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 

+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 

+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 

+462+4661+473***+509+5186+519) 

 

 
18 

 

16 

  

1.111 

H. PROVIZIOANE (ct. 151) 19 17   

I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28) 20 18   

1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475), (rd.20+21) 21 19   

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*) 22 20   

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*) 23 21   

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24) 24 22   
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Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*) 25 23   

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*) 26 24   

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

(rd.26+27) 

 

27 25 
  

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*) 28 26   

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*) 29 27   

Fondul comercial negativ (ct.2075) 30 28   

J. CAPITAL ŞI REZERVE     

I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34) 31 29 11.797.276 11.797.276 

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 32 30 11.797.276 11.797.276 

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 33 31   

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 34 32   

4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 35 33   

5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) 36 34   

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 37 35   

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 38 36 1.400.051 1.400.051 

IV. REZERVE (ct.106) 39 37 2.338.977 2.338.978 

Acţiuni proprii (ct. 109) 40 38   

Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 41 39   

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 42 40   

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117) 43 41 414.954 414.954 

SOLD D (ct. 117) 44 42 0 0 

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE     

SOLD C (ct. 121) 45 43 170.233 831 

SOLD D (ct. 121) 46 44 0 0 

Repartizarea profitului (ct. 129) 47 45 170.233  

CAPITALURI PROPRII - TOTAL 
(rd.  29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45) 

48 46 15.951.258 15.952.090 

Patrimoniul public (ct. 1016) 49 47   

Patrimoniul privat (ct. 1017) 1) 50 48   

CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18) 51 49 15.951.258 15.952.090 

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

1)Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor 

publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea 

și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor 

reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare. 

 
 

ADMINISTRATOR, INTOCMIT, 

Numele si prenumele Numele si prenumele 
 

 

 
Semnătura   

Calitatea 
 

 
Semnătura   

Nr.de inregistrare in organismul profesional: 

NAS VASILE DANILA&PARTNERS SRL 

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR 

Formular 

VALIDAT 
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CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE 

la data de 30.06.2022 

 
Cod 20 - lei - 

 

Denumirea indicatorilor 

 
 

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

 
 
 
 
 
 

Nr.rd. 
OMF 

nr.1669/ 
2022 

 

Nr. 
rd. 

Realizari aferente perioadei de 
raportare 

 
01.01.2021- 
30.06.2021 

 
01.01.2022- 
30.06.2022 

A  B 1 2 

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06) 01 01 6.633.411 9.035.641 

- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității 

preponderente efectiv desfășurate 
02 

01a 

(301) 
6.633.411 

 

Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) 03 02 1.370.043 2.152.827 

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 04 03 5.386.164 7.095.913 

Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 05 04 122.796 213.099 

  Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general 

si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766* ) 

 
05 

  

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

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

Sold C 07 07 2.606.620 2.206.232 

Sold D 08 08 0 0 

3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale 

(ct.721+ 722) 

 

09 09 34.000 
 

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

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

6. Venituri din subvenții de exploatare 

(ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) 

 

12 12 34.044 11.250 

7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) 13 13 8.242 3.445 

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584) 14 14   

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) 15 15   

VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13) 16 16 9.316.317 11.256.568 

8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602) 17 17 3.325.135 3.994.525 

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 18 18 156.920 67.650 

b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605) 19 19 240.591 528.967 

- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051) 20 
19a 

(302) 

  

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 21 20 2.554.550 3.056.532 

Reduceri comerciale primite (ct. 609) 22 21 9.247 5.106 

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) 23 22 1.791.579 2.223.361 

a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644) 24 23 1.744.823 2.162.904 

b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646) 25 24 46.756 60.457 

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale 

(rd. 26 - 27) 
26 25 318.471 309.620 
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a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818) 27 26 318.471 309.620 

a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818) 28 27   

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) 29 28   

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818) 30 29   

b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818) 31 30   

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37) 32 31 908.422 1.108.426 

11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe 

(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628) 

 
33 32 880.881 1.053.752 

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; 

cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor 

acte normative speciale(ct. 635 + 6586*) 

 
34 

 
33 

 
25.009 

 
54.029 

11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652) 35 34   

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) 36 35   

11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587) 37 36   

11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) 38 37 2.532 645 

 Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din 

Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*) 

 
38 

  

Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41) 39 39   

- Cheltuieli (ct.6812) 40 40   

- Venituri (ct.7812) 41 41   

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

42 42 9.286.421 11.283.975 

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:    

- Profit (rd. 16 - 42) 43 43 29.896 0 

- Pierdere (rd. 42 - 16) 44 44 0 27.407 

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

- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 46 46   

13. Venituri din dobânzi (ct. 766) 47 47 11.151 35.293 

- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 48 48   

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

15.  Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) 50 50 983 3.381 

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

VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50) 52 52 12.134 38.674 

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare 

deţinute ca active circulante (rd. 54 - 55) 

 

53 53 
  

- Cheltuieli (ct.686) 54 54   

- Venituri (ct.786) 55 55   

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 56 56  3.884 

- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate 57 57   

18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 58 58 821 1.030 

CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58) 59 59 821 4.914 

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):    
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- Profit (rd. 52 - 59) 60 60 11.313 33.760 

- Pierdere (rd. 59 - 52) 61 61 0 0 

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) 62 62 9.328.451 11.295.242 

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) 63 63 9.287.242 11.288.889 

19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):    

- Profit (rd. 62 - 63) 64 64 41.209 6.353 

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

20. Impozitul pe profit (ct.691) 66 66  5.522 

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

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

23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:    

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68) 69 69 41.209 831 

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

 

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. 
La rândul 24 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor 

al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”. 

La rândul 34 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative 

speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute 

de Codul fiscal. 

 
 
 
 
 
 
 

 

ADMINISTRATOR, INTOCMIT, 
 

Numele si prenumele Numele si prenumele 
 

 

Calitatea 

Semnătura   
 
 
 

 
Semnătura   

Nr.de inregistrare in organismul profesional: 

NAS VASILE DANILA&PARTNERS SRL 

Formular 
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DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2022 
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Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B) - lei - 

I. Date privind rezultatul inregistrat 
Nr.rd. 
OMF 
nr.1669 

/ 2022 

Nr. 
rd. 

Nr.unitati Sume 

A  B 1 2 

Unitaţi care au inregistrat profit 01 01 1 831 

Unitaţi care au inregistrat pierdere 02 02   

Unitaţi care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere 03 03   

 
II Date privind platile restante 

 

Nr. 
rd. 

Total, 
din care: 

Pentru 
activitatea 

curenta 

Pentru 
activitatea de 

investitii 

A  B 1=2+3 2 3 

Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18) 04 04    

Furnizori restanţi – total (rd. 06 la 08) 05 05    

- peste 30 de zile 06 06    

- peste 90 de zile 07 07    

- peste 1 an 08 08    

Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – 

total(rd.10 la 14) 
09 09 

   

- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de 

angajatori, salariati si alte persoane asimilate 
10 10 

   

- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de 
sanatate 

11 11 
   

- contribuţia pentru pensia suplimentară 12 12    

- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 13 13    

- alte datorii sociale 14 14    

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si 

alte fonduri 
15 15 

   

Obligatii restante fata de alti creditori 16 16    

Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit 

la bugetul de stat, din care: 

 

17 17 
   

- contributia asiguratorie pentru munca 18 
17a 

(301) 
   

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele 

locale 
19 18 

   

III. Numar mediu de salariati 
 Nr. 

rd. 
30.06.2021 30.06.2022 

A  B 1 2 

Numar mediu de salariati 20 19 73 77 

Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, 
respectiv la data de 30 iunie 

21 20 80 86 

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

 Nr. 
rd. 

Sume (lei) 

A  B 1 

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

22 21 
 

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

Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat 24 23  
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Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat 25 24  

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) 26 25  

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 27 26  

- impozitul datorat la bugetul de stat 28 27  

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

29 28 
 

- impozitul datorat la bugetul de stat 30 29  

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

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

- subvenţii aferente veniturilor, din care: 33 32  

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

- subvenţii pentru energie din surse regenerabile 35 
33a 

(316) 
 

- subvenţii pentru combustibili fosili 36 
33b 

(317) 
 

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

 

37 34 
 

- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat 38 35  

- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 39 36  

V. Tichete acordate salariaților 
 Nr. 

rd. 
Sume (lei) 

A  B 1 

Contravaloarea tichetelor acordate salariaților 40 37 105.900 

Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii 41 
37a 

(302) 
 

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

 Nr. 
rd. 

30.06.2021 30.06.2022 

A  B 1 2 

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare : 42 38   

- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității 

entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi 

tehnologii sau a unor produse mai sustenabile 

 
43 

 
38a 

(318) 

  

- dupa surse de finantare (rd. 40+41) 44 39 0 0 

- din fonduri publice 45 40   

- din fonduri private 46 41   

- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44) 47 42 0 0 

- cheltuieli curente 48 43   

- cheltuieli de capital 49 44   

VII. Cheltuieli de inovare ***) 
 Nr. 

rd. 
30.06.2021 30.06.2022 

A  B 1 2 

Cheltuieli de inovare 50 45   

- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității 

entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi 

tehnologii sau a unor produse mai sustenabile 

 
51 

 

45a 

(319) 

  

VIII. Alte informaţii 
 Nr. 

rd. 
30.06.2021 30.06.2022 

A  B 1 2 

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale 

(ct. 4094), din care: 
52 46 

  

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente 

pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) 
53 

46a 

(303) 
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- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru 

imobilizări necorporale (din ct. 4094) 
54 

46b 

(304) 

  

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale 

(ct. 4093), din care: 
55 47 2.463.280 34.500 

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru 

imobilizări corporale (din ct. 4093) 

 

56 
47a 

(305) 

  

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru 

imobilizări corporale (din ct. 4093) 

 

57 
47b 

(306) 

  

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54) 58 48 50.528 76.782 

Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de 

participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume 

brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53) 

 
59 

 

49 
 

925 
 

925 

- acţiuni necotate emise de rezidenti 60 50   

- părţi sociale emise de rezidenti 61 51 925 925 

- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care: 62 52   

- detineri de cel putin 10% 63 
52a 

(307) 
  

- obligatiuni emise de nerezidenti 64 53   

Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56) 65 54 49.603 75.857 

- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror 

decontare se face in functie de cursul unei valute 

(din ct. 267) 

 
66 

 

55 
 

49.603 
 

75.857 

- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) 67 56   

Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de 

natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate 

furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute 

(ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care: 

 
 

68 

 
57 

 
303.703 

 
1.264.904 

- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, 

avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru 

prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte 

conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți 

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) 

 
 

69 

 
 

58 

  

- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, 

avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru 

prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte 

conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din 

ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) 

 
 

70 

 

 
58a 

(308) 

  

Creanţe neîncasate la termenul stabilit 

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) 

 

71 59 
  

Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate 

(ct. 425 + 4282) 

 
72 60 

  

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul 

statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 

444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66) 

 
73 

 
61 

 
53.529 

 
154.959 

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

74 62 29.309 
 

- creante fiscale in legatura cu bugetul statului 

(ct.436+441+4424+4428+444+446) 

 
75 63 24.220 154.959 

- subventii de incasat(ct.445) 76 64   

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) 77 65 
  

- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) 78 66   

Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate 
(ct. 451), din care: 

79 67 
  

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

80 68 
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- creanţe comerciale cu entităţi afiliate 

nerezidente (din ct. 451) 
81 69 

  

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul 

statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 

436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 

4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 

446 + din ct. 447 + din ct. 4482) 

 
 
 

82 

 

 
70 

  

Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), 

din care: 

 

83 71 96.701 247.645 

- decontari privind interesele de participare ,decontari cu 

actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din 

operatiuni in participatie (ct.453+456+4582) 

 
84 

 
72 

  

- alte creante in legatura cu persoanele fizice si 

persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu 

institutiile publice (institutiile statului) 

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662) 

 
 

85 

 
73 

 
96.701 

 
247.645 

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' 

reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii 

şi nedecontate până la data de raportare (din ct. 461) 

 
 

86 

 
74 

  

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care: 87 75   

- de la nerezidenti 88 76   

Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 

4538) 

 
89 

76a 

(313) 

  

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor 

economici ****) 
90 77 

  

Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 
+ 507 + din ct.508), din care: 

91 78 
  

- acţiuni necotate emise de rezidenti 92 79   

- părţi sociale emise de rezidenti 93 80   

- actiuni emise de nerezidenti 94 81   

- obligatiuni emise de nerezidenti 95 82   

- dețineri de obligațiuni verzi 96 
82a 

(320) 
  

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) 97 83   

Casa în lei şi în valută (rd.85+86 ) 98 84 95.891 65.039 

- în lei (ct. 5311) 99 85 95.891 65.039 

- în valută (ct. 5314) 100 86   

Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd.88+90) 101 87 122.745 2.818.459 

- în lei (ct. 5121), din care: 102 88 122.522 2.798.722 

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 103 89   

- în valută (ct. 5124), din care: 104 90 223 19.737 

- conturi curente în valută deschise la bănci 

nerezidente 
105 91 

  

Alte conturi curente la bănci şi acreditive, (rd.93+94) 106 92 9.645 17.799 

- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de 

încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411) 

 

107 93 9.645 17.799 

- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din 

ct. 5125 + 5414) 
108 94 

  

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

 

109 95 1.760.858 1.900.470 

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de 

la instituții financiare nerezidente pentru care durata 

contractului de credit este mai mica de 1 an) 

(din ct. 519), (rd .97+98) 

 
 

110 

 
96 
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- în lei 111 97   

- în valută 112 98   

Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de 

la instituții financiare nerezidente pentru care durata 

contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) 

(din ct. 162), (rd.100+101) 

 
 

113 

 
99 

  

- în lei 114 100   

- în valută 115 101   

Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 
1626 + din ct. 1682) 

116 102 
  

Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 

1686 + 1687) (rd. 104+105) 

 
117 103 

  

- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face 

in functie de cursul unei valute 
118 104 

  

- în valută 119 105   

Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care: 120 106 1.111 1.111 

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 121 107   

- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate 122 
107a 

(321) 
  

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte 

conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 

408 + 419), din care: 

 
123 

 
108 

 
899.215 

 
1.227.860 

- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate 

nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați 

nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație 

cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 

+ din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) 

 
 

124 

 
 

109 

  

- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, 

avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi 

asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din 

ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + 

din ct. 419) 

 
 

125 

 

 
109a 

(309) 

  

Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 

423 + 424 + 426 + 427 + 4281) 
126 110 114.440 168.529 

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul 

statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 

+ 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115) 

 
127 

 
111 

 
140.847 

 
75.158 

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale 

(ct.431+437+4381) 
128 112 109.846 64.134 

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului 

(ct.436+441+4423+4428+444+446) 

 

129 113 28.806 6.559 

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate 

(ct.447) 
130 114 2.195 4.465 

- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) 131 115 
  

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

132 116 
  

- datorii cu entităţi afiliate nerezidente 2) 

(din ct. 451), din care: 

 

133 117 
  

- cu scadența inițială mai mare de un an 134 118   

- datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente 

indiferent de scadență (din ct. 451) 
135 

118a 

(310) 

  

Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care: 136 119 400.000  

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice 137 120 400.000  

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice 138 121   
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Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 

472 + 473 + 478 + 509), din care: 
139 122 205.245 427.812 

-decontari privind interesele de participare , 

decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari 

din operatii in participatie 

(ct.453+456+457+4581) 

 
 

140 

 
123 

  

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si 

persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu 

institutiile publice (institutiile statului ) 3) 

(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473) 

 
 

141 

 
124 

 
205.245 

 
427.812 

- subventii nereluate la venituri (din ct. 472) 142 125   

- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare 

si investitii pe termen scurt (ct.269+509) 

 
143 126 

  

- venituri în avans aferente activelor primite prin 

transfer de la clienţi (ct. 478) 

 
144 127 

  

Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care: 145 128   

- către nerezidenți 146 
128a 

(311) 
  

Dobânzi de plătit către nerezidenți 

(din ct. 4518 + din ct. 4538) 

 
147 

128b 

(314) 

  

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii 

economici ****) 

 
148 129 

  

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: 149 130   

- acţiuni cotate 4) 150 131   

- acţiuni necotate 5) 151 132 4.890.000 11.797.276 

- părţi sociale 152 133   

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) 153 134   

Brevete si licente (din ct.205) 154 135 5.993 5.993 

IX. Informatii privind cheltuielile cu 
colaboratorii 

 Nr. 
rd. 

30.06.2021 30.06.2022 

A  B 1 2 

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 155 136 17.096  

X. Informaţii privind bunurile din domeniul 
public al statului 

 Nr. 
rd. 

30.06.2021 30.06.2022 

A  B 1 2 

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în 

administrare 
156 137 

  

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în 

concesiune 
157 138 

  

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 158 139 
  

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

 
Nr. 
rd. 

 

30.06.2021 
 

30.06.2022 

A  B 1 2 

Valoarea contabilă netă a bunurilor 6) 159 140   

XII. Capital social vărsat 
 Nr. 

rd. 
30.06.2021 30.06.2022 

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

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

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

 
160 141 4.890.000 X 11.797.276 X 
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- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144) 161 142     

- deţinut de instituţii publice de subord. centrală 162 143     

- deţinut de instituţii publice de subord. locală 163 144     

- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care: 164 145     

- cu capital integral de stat 165 146     

- cu capital majoritar de stat 166 147     

- cu capital minoritar de stat 167 148     

- deţinut de regii autonome 168 149     

- deţinut de societăţi cu capital privat 169 150     

- deţinut de persoane fizice 170 151 4.890.000 100,00 11.797.276 100,00 

- deţinut de alte entităţi 171 152     
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XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din 
profitul reportat 

 Nr. 
rd. 

Sume (lei) 

A  B 2021 2022 

Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din 

profitul reportat 
172 

152a 

(312) 

  

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

 Nr. 
rd. 

Sume (lei) 

A  B 2021 2022 

- dividendele interimare repartizate 8) 173 
152b 

(315) 

  

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

 Nr. 
rd. 

Sume (lei) 

A  B 30.06.2021 30.06.2022 

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), 

din care: 
174 153 

  

- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 175 154   

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), 

din care: 
176 155 

  

- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 177 156   

XVI. Venituri obţinute din activităţi agricole ******) 
 Nr. 

rd. 
Sume (lei) 

A  B 30.06.2021 30.06.2022 

Venituri obţinute din activităţi agricole 178 157   

XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), 
din care: 

 
179 

157a 

(322) 

  

- inundații 180 
157b 

(323) 
  

- secetă 181 
157c 

(324) 
  

- alunecări de teren 182 
157d 

(325) 
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ADMINISTRATOR, 

Numele si prenumele 

INTOCMIT, 

Numele si prenumele 
 

   
 

Semnatura   Calitatea 

 
 

Semnatura   

Nr.de inregistrare in organismul profesional: 

 

 

*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata 

absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care 

încadrează în munca pe perioada nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data 

angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin 

legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. 

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea 

tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări 

și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. 

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere 

prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul 

Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul 

statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de 

punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei. 

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de 

Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei. 

*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie. 

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și 

de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea 

sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din 

Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități 

agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. 

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt 

considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt 

produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. 

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole. 

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente.  '. 

 
1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor 

privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc). 

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială 

mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'. 

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor 

înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472. 

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii. 

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate. 

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 

668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale 

supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare. 

7) La secţiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.161-171 , în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului 

social vărsat, înscris la rd.160. 

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi 

completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei. 

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR 

DANILA&PARTNERS SRL NAS VASILE 

Formular 

VALIDAT 



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

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

Conturi entitati mari, mijlocii si 

mici 
OK ? 

+ Salt 

- 

Sterge date incarcate 
1011 SC(+)F10S.R31 

Preluare F10, F20 col.2 

 
 
 
 
 
 

 

1 (ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)  

Nr.cr. Cont Suma 

1  
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