CHRONOSTYLE INTERNATIONAL SA
CUI 35759187 Capital social: 6.790.000,00 RON
Str. Sofia nr.5, Parter, Sector 1 Bucuresti, J40/3317/2016
ERATA LA RAPORTUL ANUAL pentru exercitiul financiar 2021: societatea mentioneaza faptul ca, in urma finalizarii auditarii situatiilor financiare, s-a constatat o
eroare la calculul impozitului pe profit, nefiind luata in calcul bonificatia acordata prin OUG 153/2020. Ca urmare a corectarii acestei erori, s-au modificat
urmatoarele posturi: rezultatul exercitiului financiar, de la 2.116.456,93 lei la 2.139.216,93 lei, cheltuiala cu impozitul pe profit de la 139.534 lei la 116.774 lei si
datoria cu impozitul pe profit de la 168.550 lei la 145.790 lei. In consecinta, au fost modificate toate capitolele documentelor ce compun Raportul Anual, ce au
legatura sau deriva din cele 3 posturi mentionate mai sus.
Raportul Anual ce urmeaza include si Raportul de Audit.

RAPORT ANUAL
Conform Legii nr. 24/2017 și a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Pentru exercitiul financiar: 2021
Denumirea societăţii comerciale: CHRONOSTYLE INTERNATIONAL S.A.
Sediul social: Bucuresti, Str. Sofia nr. 5, parter, sector 1, cod 011837
Numărul de telefon/fax: (+4) 0722 220 320 / (+4) 021 230 11 23
Mail: livia.baragan@cellini.ro
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: 35759187
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/3317/2016
Cod LEI: 213800F652GD79DMXN22
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzacționează valorile
mobiliare emise: SMT-BVB
Capitalul social subscris şi vărsat: 6.790.000 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise: Obligațiuni dematerializate, nominative, garantate și neconvertibile – simbol CELL25
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CAP. 1 - RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
LA 31.12.2021

Pentru exercitiul financiar: 2021
Data raportului: 05 mai 2022
1. SCURT ISTORIC
Denumirea entitatii emitente: CHRONOSTYLE INTERNATIONAL SA
Sediul social: Bucuresti, Str. Sofia nr.5, Parter, Sector 1
Telefon 021/335.64.23, fax 031/780.13.28
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 35759187, atribut fiscal RO
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/3317/04.03.2016
Capital social subscris si varsat: 6.790.000,00 lei

Principalele caracteristici ale actiunilor emise de societatea comerciala sunt:
Nr. actiuni: 679.000;
Valoare nominala: 10 lei.
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2. ANALIZA ACTIVITĂŢII SOCIETĂŢII COMERCIALE
Descrierea activităţii de bază a societăţii comerciale

Activitatea de baza a societatii este : “Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor” - cod CAEN 4777 si “Comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor” - cod CAEN
4648.
Data de înfiinţare a societăţii comerciale este 04 martie 2016 prin Rezolutie nr. 45471, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990;
Structura capitalului social, se prezinta astfel:
1. Henri Maillardet AG - detine un numar de 645.050 actiuni a cate 10 lei fiecare, in valoare totala de 6.450.500 lei, aport in numerar , reprezentand 95% din
capitalul social;
2. Nicolae Dragos - detine un numar de 33.950 actiuni a cate 10 lei fiecare, in valoare totala de 339.500 lei, aport in numerar , reprezentand 5% din capitalul
social;
Elemente de evaluare generală:

REZULTATELE FINANCIARE la data de 31 decembrie 2021 se prezinta astfel:

1. Venituri totale = 37.178.828 lei, din care:
Venituri din exploatare

35.762.788 lei

Venituri financiare

1.416.040 lei

Venituri extraordinare

0 lei
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2. Cheltuieli totale = 34.922.837 lei, din care:
Cheltuieli de exploatare

32.627.560 lei

Cheltuieli financiare

2.295.277 lei

Cheltuieli extraordinare

0 lei

PROFITUL BRUT al exercitiului a fost de 2.255.991 lei.
IMPOZITUL PE PROFIT a fost de 116.774 lei.
PROFITUL NET a fost de 2.139.217 lei, fiind propus a se distribui suma de 112.800 lei pentru constituirea rezervei legale, iar diferenta sa fie inregistrata ca rezultat
reportat.

Contul de profit si pierderi reflecta fidel si corect veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale perioadei de raportare.
Obligatiile fata de bugetul statului si fata de fondurile speciale au fost corect stabilite.

Indicatori de lichiditate:
Lichiditate curenta = Active curente/Datorii curente = 23.851.353 / 11.145.626 = 2,14
Indicatorul lichiditatii imediate (Active curente – stocuri)/Datorii curente = 5.154.943 / 11.145.626 = 0,46

Indicatori de risc:
Gradul de indatorare = Capitalul imprumutat/capitaluri proprii = 8.055.492,00 / 8.916.885,50 = 0,90.
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3. TINEREA CONTABILITATII
In organizarea contabilitatii societatii s-au respectat prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale O.M.F.P.
nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si
completarile ulterioare, precum si ale OMFP 85/2022 din 26 ianuarie 2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare
anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, precum şi pentru reglementarea unor aspecte
contabile, referitoare la perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2021, având la baza înregistrari corecte ale documentelor legale. Posturile din bilantul contabil
corespund cu datele înregistrate în balanta de verificare si nu s-au efectuat compensari între conturile bilantiere sau între venituri si cheltuieli.

Inregistrarile contabile pe baza carora au fost intocmite aceste situatii financiare sunt efectuate in lei (“RON”) atat la cost istoric cat si la valoarea justa conform
mentiunilor din politicile contabile ale Companiei si conform OMF 1802/2014. Aceste situatii financiare sunt prezentate in Lei (“RON”) cu exceptia cazurilor in care
nu este mentionata specific o alta moneda utilizata.

Folosirea estimărilor
Pentru întocmirea situaţiilor financiare, conducerea societăţii trebuie să emită estimări si ipoteze care influenţează activele si datoriile evidenţiate la data bilanţului
contabil, precum si veniturile si cheltuielile perioadei respective. Rezultatele efective pot fi diferite fata de aceste estimări. Deşi aceste estimări individuale prezintă
un oarecare grad de incertitudine, efectul general al acesteia asupra situaţiilor financiare este considerat ca nesemnificativ.

Situatiile financiare cuprind:
Bilant
Contul de profit si pierdere
Note explicative
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Situatia capitalurilor proprii
Fluxul de trezorerie

Urmatoarele principii au fost aplicate de societate:
A. Principii contabile
Situatiile financiare pentru anul incheiat la 31 decembrie 2021 au fost intocmite in conformitate cu urmatoarele principii contabile:

Pricipul continuitatii activitatii- Aceste situatii financiare au fost intocmite pe baza principiului continuitatii activitatii care presupune ca Societatea isi va continua,
tinand cont de conditiile pietei, functionarea intr-un viitor previzibil, fara a intentiona incetarea continuitatii activitatii si/sau fara reducerea semnificativa a acesteia.

Principiul permanentei metodelor-aplicarea acelorasi reguli, metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor
patrominiale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

Principiul prudentei-s-a tinut seama de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor de valoare a activelor, precum si de toate obligatiile previzibile si de
pierderile potentiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior.

Principiul contabilitatii de angajamente – presupune recunoasterea efectelor tranzactiilor si evenimentelor atunci cand acestea se produc.

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv-in vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea
fiecarui element individual de activ si de pasiv.
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Principiul intangibilitatii exercitiului-bilantul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent.

Principiul necompensarii valorilor elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu
cheltuielile, cu exceptia compensarilor intre active si pasive admise.

Contabilizarea si prezentarea elementelor din bilant si din contul de profit si pierdere tinand seama de fondul economic al tranzactiei sau angajamentului in cauza –
presupune inregistrarea in contabilitate si prezentarea fidela a operatiunilor economico- financiare, in conformitate cu realitatea economica, in baza documentelor
justificative.

Principiul evaluarii la cost de achizitie sau cost de productie - presupune prezentarea elementelor, evaluate la costul de achizitie sau de productie

Principiul pragului de semnificatie - presupune ca societatea se poate abate de la cerintele reglementarilor contabile in ceea ce priveste prezentarea de informatii si
publicare, atunci cand efectele respectarii lor sunt nesemnificative.

B. Politici contabile semnificative
Anul fiscal al societatii se incheie la 31 decembrie.
Standardele aplicabile in economiile inflationiste si tranzactiile in moneda straina
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Moneda de referinta
Moneda de raportare a situatiilor finaciare ale societatii este leul romanesc (leu sau ron) ca urmare a aplicarii Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei
nationale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Imobilizari corporale
Cost
Imobilizările corporale sunt înregistrate la cost, minus amortizare, minus eventualele provizioane pentru depreciere, dacă este cazul.
Cheltuielile cu îmbunătăţirile semnificative sunt capitalizate, în condiţiile în care acestea indeplinesc conditiile de recunoastere ca active. Costurile de întreţinere,
reparaţii şi îmbunătăţirile minore sunt trecute pe cheltuieli atunci când sunt efectuate.
Imobilizările corporale care sunt casate sau retrase din funcţiune sunt eliminate din bilanţul contabil împreună cu amortizarea cumulată aferentă. Orice profit sau
pierdere rezultată dintr-o astfel de operaţiune este inclusă în contul de profit şi pierdere.

Reevaluarea
Reevaluarea se face la valoarea justă de la data bilanţului, urmad sa se asigure periodic ca aceasta baza de evaluare este respectata.
La reevaluare amortizarea cumulată la data reevaluării este eliminată din valoarea contabilă brută a activului şi valoarea netă, determinată în urma corectării cu
ajustările de valoare, este recalculată la valoarea reevaluată a activului.
Diferenţa dintre valoarea rezultată în urma reevaluării şi valoarea la cost istoric este prezentată la rezerva din reevaluare, ca un subelement distinct în "Capital şi
rezerve" (contul 105 "Rezerve din reevaluare"). Surplusul din reevaluare inclus în rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct în rezerve (contul 1065
"Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare"), atunci când acest surplus reprezintă un câştig realizat. Câştigul se consideră realizat la
scoaterea din evidenţă a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare. Cu toate acestea, o parte din câştig poate fi realizat pe măsură ce activul este
folosit de entitate. În acest caz, valoarea rezervei transferate este diferenţa dintre amortizarea calculată pe baza valorii contabile reevaluate şi valoarea amortizării
calculate pe baza costului iniţial al activului.
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Amortizarea
Imobilizările corporale şi necorporale sunt amortizate prin metoda lineară, pe baza duratelor de viaţă utilă estimate, din momentul în care sunt puse în funcţiune, în
aşa fel încât costul să se diminueze până la valoarea reziduală estimată pe durata de funcţionare considerată.
Amortizarea este calculata folosind metoda amortizarii lineare pe intreaga durata de viata a activelor.
Terenul nu se amortizeaza. Valorile reziduale sunt estimate ca nule.
Durata de utilizare economica este perioada in care un activ este prevazut a fi disponibil pentru utilizare de catre o entitate sau numarul unitatilor produse ce se
estimeaza ca vor fi obtinute prin folosirea activului respectiv.

Deprecierea activelor
Valorile contabile ale activelor Societăţii, sunt analizate in vederea constituirii unui provizion in cazul in care valoarea recuperabila este mai mică decât valoarea netă
contabilă. Valoarea recuperabilă a unui activ este definită ca fiind maximul dintre preţul net de vânzare al unui activ si valoarea de utilizare. Valoarea de utilizare a
unui activ este valoarea prezenta a fluxurilor viitoare de numerar estimate in condiţiile utilizării continue a acelui activ si respectiv din vânzarea lui. Valoarea
provizionului pentru depreciere este analizată ulterior şi micşorată în cazul în care condiţiile de depreciere încetează să existe.
Pentru imobilizarile corporale in curs nu se calculeaza amortizare.

Imobilizari necorporale
Costurile legate de achiziţia softurilor sunt capitalizate şi amortizate folosind metoda lineară, pe durata de viaţă utilă, în general 3 ani.
Costurile asociate întreţinerii sau modificării programelor informatice sunt înregistrate direct în contul de profit şi pierdere în perioada în care au fost efectuate.
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Stocuri
Evaluare la intrare
Înregistrarea în contabilitate a intrării stocurilor se efectuează la data transferului riscurilor şi beneficiilor. Costul stocurilor trebuie să cuprindă toate costurile
aferente achiziţiei şi prelucrării, precum şi alte costuri suportate pentru a aduce stocurile în forma şi în locul în care se găsesc. Costul de achizitie al bunurilor cuprinde
pretul de cumparare, taxele de import si alte taxe (cu exceptia acelora pe care persoana juridica le poate recupera de la autoritatile fiscale), cheltuielile de transport,
manipulare si alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achizitiei bunurilor respective. Contabilitatea stocurilor se ţine cantitativ şi valoric sau numai valoric prin
folosirea inventarului permanent.
Evaluare la iesire
La ieşirea din gestiune a stocurilor şi altor active fungibile, acestea se evaluează şi înregistrează în contabilitate prin aplicarea metodei FIFO. Potrivit metodei "primul
intrat - primul ieşit" (FIFO), bunurile ieşite din gestiune se evaluează la costul de achiziţie sau de producţie al primei intrări (lot). Pe măsura epuizării lotului, bunurile
ieşite din gestiune se evaluează la costul de achiziţie sau de producţie al lotului următor, în ordine cronologică.
Evaluare la data bilantului
Stocurile sunt înregistrate la minimul dintre cost şi valoarea netă realizabilă. Valoarea netă realizabilă se estimează pe baza preţului de vânzare practicat în cursul
normal al activităţii din care se scad costurile necesare pentru finalizare şi costurile de vânzare.
Stocurile se inventariaza fizic la finele anului potrivit Ordinului nr 2861/2009 privind inventarierea generala a patrimoniului, iar rezultatele sunt valorificate in
contabilitate.
Creanţe si Datorii
Creantele si datoriile au fost inregistrate in contabilitate la valoarea nominala si au fost incasate respectiv platite la termenele contractuale.
Creantele si datoriile in valuta s-au inregistrat in contabilitate atat in lei, la cursul de schimb de la data efectuarii operatiunilor, comunicat de Banca Nationala a
Romaniei, cat si in valuta.
Diferentele de curs valutar care au aparut cu ocazia decontarii creantelor si datoriilor in valuta la cursuri diferite fata de cele la care au fost inregistrate initial pe
parcursul perioadei au fost recunoscute ca venituri sau cheltuieli in perioada in care apar.
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La incheierea exercitiului financiar, diferentele de curs valutar rezultate din evaluarea creantelor si datoriilor, la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a
Romaniei, valabil la data incheierii exercitiului financiar, s-au inregistrat in conturile de venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar, dupa caz.
Inventarierea s-a efectuat conform Ordinului 2861/2009 prin confirmari de solduri.
Creanţele sunt evaluate la valoarea estimată a fi realizată, după ce s-au constituit provizioane pentru creanţe incerte. Provizioanele sunt constituite cand există
dovezi conform cărora Societatea nu va putea incasa creanţele. Creanţele neincasabile sunt înregistrate pe cheltuieli cand sunt identificate.

Provizioane
Provizioanele sunt recunoscute in momentul in care Societatea are o obligatie legala sau implicita rezultata din evenimentele trecute, cand pentru decontarea
obligatiei este necesara o iesire de resurse care incorporeaza beneficii economice şi poate fi facuta o estimare credibila in ceea ce priveste valoarea obligatiei.

Numerar şi echivalent de numerar
Contabilitatea disponibilitatilor aflate in banci/casierie si a miscarii acestora, ca urmare a incasarilor si platilor efectuate, s-a tinut distinct in lei si in valuta.
Operatiunile privind incasarile si platile in valuta s-au inregistrat in contabilitate la cursul zilei, comunicat de Banca Nationala a Romaniei.
Operatiunile de vanzare - cumparare de valuta s-au inregistrat in contabilitate la cursul utilizat de banca comerciala la care se efectueaza licitatia cu valuta, fara ca
acestea sa genereze in contabilitate diferente de curs valutar.

La incheierea exercitiului financiar, diferentele de curs valutar rezultate din evaluarea disponibilitatilor in valuta si a altor valori de trezorerie, la cursul de schimb
comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii exercitiului financiar, s-au inregistrat in conturile de venituri sau cheltuieli din diferente de curs
valutar, dupa caz.
Inventariere anuala s-a efectuat conform Ordin 2861/2009 si s-a intocmit proces verbal de valorificare.
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Leasing financiar
Leasingul financiar este operaţiunea de leasing care transfera, în mare măsura, toate riscurile si beneficiile aferente dreptului de proprietate asupra bunului. Titlul
de proprietate poate fi transferat, in cele din urma, sau nu.
Societatea, in decursul anului 2021 are incheiate 6 contracte de leasing financiar.

Contributii privind salariatii
Societatea plăteşte contribuţii la Bugetul de Stat pentru asigurări sociale, sanatate şi ajutor de şomaj conform nivelelor stabilite prin lege şi aflate în vigoare în cursul
anului, calculate pe baza salariilor brute. Valoarea acestor contribuţii este înregistrată în contul de profit şi pierdere în aceeaşi perioadă cu cheltuielile salariale
aferente.
Societatea nu are alte obligaţii, conform legislaţiei româneşti în vigoare, cu privire la viitoarele pensii, asigurări de sănătate sau alte costuri ale forţei de muncă.
Societatea are la sfarsitul anului un nr efectiv de 56 salariati.

Impozitul pe profit
Impozitul pe profit se calculează pe baza rezultatului anului ajustat pentru diferite elemente care nu sunt taxabile sau deductibile. Acesta este calculat folosindu-se
rata impozitului pe profit care era în vigoare la data bilanţului. Rata impozitului pe profit an 2021 a fost de 16%.

Din datele puse la dispozitie de catre contabilitate rezulta urmatoarele :
- in anul 2021 societatea inregistreaza un profit net in valoare de 2.139.216,93 ron
In ceea ce priveste repartizarea profitului obtinut, propun Adunarii Generale a Asociatilor aprobarea ca profitul net al societatii, in valoare de 2.139.216,93 lei sa fie
repartizat astfel:
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suma de 112.799,55 lei sa fie repartizata la rezerva legala,
-

diferenta de 2.026.417,38 lei sa fie inregistrata ca rezultat nerepartizat.

Recunoasterea veniturilor
Veniturile din vanzarea bunurilor sunt recunoscute in momentul transferarii cumparatorului a riscurilor si avantajelor ce decurg din proprietatea bunurilor.
Veniturile din prestari servicii se inregistreaza in contabilitate pe masura efectuarii acestora.
Veniturile din dobanzi se recunosc periodic, in mod proportional, pe masura generarii venitului pe baza contabilitatii de angajamente. Conturile de venituri se tin pe
analitice in functie de necesitatile societatii.
Sumele reprezentand venituri nu includ taxele de vanzare(tva).

Recunoasterea cheltuielilor
Cheltuielile efectuate de societate se inregistreaza in functie de natura acestora, pe cheltuieli ale perioadei, avand in vedere clauzele cuprinse in contractele incheiate
intre parti.
Cheltuielile cu provizioanele, amortizarile si ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare, precum si cheltuielile cu impozitul pe profit si alte impozite,
calculate potrivit legii, se evidentiaza distinct in functie de natura lor. Conturile de cheltuieli se tin pe analitice in functie de necesitatile societatii

Tranzacţii în valută
Elementele monetare exprimate in valuta (disponibilitati si alte elemente asimilate, creante si datorii in valuta) sunt evaluate si raportate utilizand cursul de schimb
comunicat de Banca Nationala a Romaniei si valabil la data incheierii exercitiului financiar. Diferentele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, intre cursul de la
data inregistrarii creantelor sau datoriilor in valuta sau cursul la care au fost raportate in situatiile financiare anterioare si cursul de schimb de la data incheierii
exercitiului financiar s-au inregistrat in venituri sau cheltuieli financiare, dupa caz.
Tranzactiile realizate in valuta au fost transformate in lei la rata de schimb BNR valabila la data tranzactiei.
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Ratele de schimb folosite pentru conversia soldurilor exprimate in valuta la 31 decembrie 2021 au fost de:
1 EUR = 4,9481 ron
1 USD = 4,3707 ron
1 CHF = 4,7884 ron
1 GBP = 5,8994 ron
1 THB = 0,1317 ron

Societatile legate cu care societatea a desfasurat tranzactii economice in anul 2021 sunt: Alliance International SRL (CUI 13653630), Instyle Design &
Communication SRL (RO17792363), Babel Communications SRL (RO10630275), Centia Equity Management SRL (RO18356214), Horti Green Invest SA (RO32543471),
Henri Maillardet AG (CHE-471.217.242).

Continuitatea activitatii
Aceste situaţii financiare au fost întocmite pe baza principiului continuităţii activităţii care presupune că Societatea îşi va continua în mod normal funcţionarea întrun viitor previzibil fără a intra în imposibilitatea continuării activităţii si fără reducerea semnificativă a acesteia. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei prezumţii
conducerea analizează previziunile referitoare la intrările viitoare de numerar. Pe baza acestor analize, conducerea crede că Societatea va putea să-şi continue
activitatea în viitorul previzibil şi prin urmare aplicarea principiului continuităţii activităţii în întocmirea situaţiilor financiare este justificată.

Rezultat reportat si rezerve
In conformitate cu legislatia din Romania, societatile trebuie sa repartizeze o valoare egala cu cel putin 5% din profitul inainte de impozitare in rezerve legale, pana
cand acestea ating 20% din capitalul social. In momentul in care a fost atins acest nivel, societatea poate efectua alocari suplimentare in functie de necesitatile
proprii.
In anul 2021 societatea a constituit rezervele legale in suma de 112.799,55 lei.
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Pentru anul 2022 intentionam sa continuam sa ne desfasuram activitatea la standardul ridicat de calitate cu care ne-am obisnuit clientii si care ne asigura un
important loc pe piata din care facem parte. Folosim pentru aceasta un personal calificat si competent, asigurandu-i acestuia conditiile necesare procesului de munca
specific. Alegand drept carte de vizita principiul calitatii si al respectului profesional, urmarim sa dam valoare tuturor actiunilor noastre, serviciilor oferite clientilor
nostri, continuand strategia noastra de dezvoltare sustenabila atat a companiei ca un intreg, precum si a angajatilor nostri, parte din familia Cellini.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,
Presedinte,
Dragos Nicolae

15

CHRONOSTYLE INTERNATIONAL SA
CUI 35759187 Capital social: 6.790.000,00 RON
Str. Sofia nr.5, Parter, Sector 1 Bucuresti, J40/3317/2016
BILANT
la data de 31.12.2021
Denumirea elementului
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZARI NECORPORALE
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)
3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active
similare si alte imobilizari necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 2908)
4. Fond comercial (ct.2071-2807)
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (2062806-2906)
6. Avansuri (ct.4094-4904)
TOTAL (rd.01 la 06)
II. IMOBILIZARI CORPORALE

Nr. rd.

1
2

Sold la:
31.12.2020 31.12.2021
0
0
0
0
0
0
0
0

3

25,600

11,552

4

0

0

5

0

0

6
7

0
25,600
0

0
11,552
0

1. Terenuri si constructii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)

8

0

144,058

2. Instala?ii tehnice si masini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)
3. Alte instala?ii, utilaje si mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)
4. Investi?ii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)
6.Investi?ii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct.
216-2816-2916)
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)
9. Avansuri (ct. 4093-4903)
TOTAL (rd. 08 la 16)
III. IMOBILIZARI FINANCIARE
1. Actiuni detinute la filiale (ct. 261 - 2961)

9
10
11
12
13

402,695
1,350,947
0
0
0

189,336
913,094
0
0
0

14

0

0

15
16
17

0
0
1,753,642
0
0

0
936,407
2,182,895
0
0

18
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2. Împrumuturi acordate entitatilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)
3. Ac?iunile detinute la entitatile asociate si la entita?ile controlate in
comun (ct. 262+263 - 2962)
4. Împrumuturi acordate entitatilor asociate si entita?ilor controlate in
comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* 2968*)
TOTAL (rd. 18 la 23)
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)
B. ACTIVE CIRCULANTE
1. Materii prime si materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308
+321 + 322 +323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958
- 398)
2. Productia în curs de execu?ie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 3941 - 3952)
3. Produse finite si marfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 +
357 + 361 +326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 3954 - 3955 - 3956 - 3957 -396 - 397 - din ct. 4428)
4. Avansuri (ct. 4091-4901)
TOTAL (rd. 26 la 29)

19

0

0

20

0

0

21

0

0

22

0

0

23

1,126,552

1,084,350

24
25

1,126,552
2,905,794
0

1,084,350
3,278,797
0

26

65,556

43,489

27

0

0

28

18,946,333

18,641,918

29
30

2,486
11,003
19,014,375 18,696,410

II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie încasate dupa o perioada mai
mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)
1. Crean?e comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)
2. Sume de încasat de la entitatile afiliate (ct. 451** - 495*)
3. Sume de încasat de la entitatile asociate si entitatile controlate in
comun (ct. 453** - 495*)

0

0

31

2,374,538

1,841,075

32

298,812

636,088

33

0

0
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4. Alte creante (ct. 425 + 4282 + 431**+436 + 437** + 4382 + 441**+
4424 + din ct.4428**+ 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582
+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)
5. Capital subscris si nevarsat (ct. 456 - 495*)
6. Crean?e reprezentând dividende repartizate în cursul exercitiului
financiar (ct. 463)
TOTAL (rd. 31 la 35)
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 501 - 591)
2. Alte investitii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 596 - 598 + 5113 + 5114)
TOTAL (rd. 37 + 38)

34

196,817

1,085,965

35

0

0

35a

0

0

36
37

2,870,167
0
0

3,563,128
0
0

38

0

0

39

0

0

IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 508+5112+512+531+532+541+542)

40

2,227,883

1,591,815

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)
Sume de reluat într-o perioada de pâna la un an (din ct. 471)
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 471)
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA
LA UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obliga?iuni, prezentându-se separat
împrumuturile din emisiunea de obliga?iuni convertibile (ct. 161 + 1681 169)
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 +
1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)
5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405)

41
42
43
44

6. Sume datorate entita?ilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)
7. Sume datorate entita?ilor asociate si entita?ilor controlate în comun
(ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)

24,112,425 23,851,353
2,450,689 1,985,171
513,427
346,790
1,937,262
1,638,381
0

0

45

0

0

46

0

907,435

47
48
49

486,928
6,944,619
0

144,689
6,338,925
0

50

2,787,619

486,634

51

0

0
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8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile
sociale (ct.
1623+1626+167+1687+2695+421+423+424+426+427+4281+431+ 436
+437+4381+441+4423+444+446+447+4481+457+4581+462+466+473+509
+5186+5193+5194+5195+5196+5197)
TOTAL (rd. 45 la 52)
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-7073-76)
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI
MARE DE UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obliga?iuni, prezentându-se separat
împrumuturile din emisiunea de obliga?iuni convertibile (ct. 161 + 1681 169)
2. Sume datorate institu?iilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 +
1627 +1682 + 5191 + 5192 + 5198)
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)
5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405)
6. Sume datorate entita?ilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)
7. Sume datorate entita?ilor asociate si entita?ilor controlate în comun
(ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile
sociale (ct.1623 +
1626+167+1687+2695+421+23+424+426+427+4281+437*** + 4381 +
441*** + 4423+4481+455+456*** + 4581+462+4661+ 473*** + 509 +
5186 + 519)
TOTAL (rd.56 la 63)
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

52

3,451,086

3,267,943

53

13,670,252 11,145,626

54

10,955,600 13,030,334

55

15,798,656 17,947,512
0

0

56

7,799,040

7,916,960

57

0

0

58
59
60

0
0
0

0
0
0

61

0

0

62

0

0

63

120,664

56,715

64

7,919,704
0
0
0

7,973,675
0
0
0

65
66
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3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)
TOTAL (rd. 65 la 67)
I. VENITURI IN AVANS
1. Subventii pentru investi?ii (ct. 475), (rd. 71 + 72):
Sume de reluat într-o perioada de pâna la un an (din ct. 475)
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 475)
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.73+74)
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti
(ct. 478); (rd.76 + 77):
Sume de reluat într-o perioada de pâna la un an (din ct. 478)
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 478)
Fondul comercial negativ (ct.2075)
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)
J. CAPITAL SI REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)
4. Patrimoniul institutelor na?ionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)
TOTAL (rd. 80 la 84)
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061)
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)
3. Alte rezerve (ct. 1068)
TOTAL (rd. 88 la 90)

67

0

0

68
69
70
71
72
73
74

0
0
85,439
0
85,439
0
0
0

0
0
63,290
22,183
41,107
0
0
0

75

0

0

76
77
78
79

80
81
82

0
0
0
85,439
0
0
6,790,000
0
0

0
0
0
63,290
0
0
6,790,000
0
0

83

0

0

84
85
86
87

0
6,790,000
0
0
0
50,150
0
0
50,150

0
6,790,000
0
0
0
162,950
0
0
162,950

88
89
90
91
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Actiuni proprii (ct. 109)
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)
Pierderi legate de intrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

92
93
94

0
0
0

0
0
0

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) SOLD C (ct. 117)

95

2,783,369

953,363

96

0

0

97

0

2,139,217

98

1,830,006

0

99

0

112,800

100

7,793,513

9,932,730

101
102

0
0

0
0

103

7,793,513

9,932,730

SOLD D (ct. 117)
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR SOLD C (ct.
121)
SOLD D (ct. 121)
Repartizarea profitului (ct. 129)
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-9899)
Patrimoniul public (ct. 1016)
Patrimoniu privat (ct. 1017)
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)
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CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31.12.2021
Denumirea indicatorilor

Nr. rd.

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 +06)
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activităţii
preponderente efectiv desfăurate
Producţia vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+708)
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete
(ct. 7411)
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie
(ct.711+712) Sold C

1

Sold D
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii şi
capitalizată (ct. 721+722)
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 +
7415 + 7416 + 7417 + 7419)
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)
- din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct. 7584)
- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct. 7815)
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 +
11 + 12 +13)
8.a)Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.
601+602)
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)
b)Alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) (ct. 605)

Exercitiul financiar
2020
2021
24,064,628 34,769,089

1a

0

0

2
3
4

118,649
23,946,071
92

162,078
34,607,011
0

6

0

0

7

0

0

8

0

0

9

0

0

10
11

0
0

0
0

12

192,340

0

13
14
15

1,047,303
0
0

993,699
0
0

16

25,304,271 35,762,788

17

258,161

252,915

18
19

142,907
110,104

133,935
126,451
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- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)
c)Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)
Reduceri comerciale primite (ct. 609)
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23 + 24), din care:
a) Salarii si indemnizaţii (ct. 641+642+643+644)
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct 645 + 646)
10.a) Ajustari de valoare privind imobilizările corporale şi
necorporale (rd. 26 - 27)
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817+ din ct.6818)
a.2) Venituri (ct. 7813 + din ct.7818)
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29-30)
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814 + din ct.6818)
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814 + din ct.7818)
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)
11.1. Cheltuieli privind prestaţile externe
(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)
11.2. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsaminte asimilate; ch.
reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte
speciale (ct. 635+6586*)
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)
11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct.
6587)
11.6. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)
- Cheltuieli (ct. 6812)
- Venituri (ct. 7812)
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 + 22 + 25 +
28 + 31 + 39)
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 16 - 42)

19a
20
21
22
23
24

0
15,374,232
6,176
3,418,490
3,334,808
83,682

0
20,608,126
15,347
4,013,264
3,921,275
91,989

25

706,618

687,398

26
27
28
29
30
31

706,618
0
0
0
0
6,201,609

687,398
0
-64,984
0
64,984
6,885,802

32

5,321,977

5,753,691

33

18,079

24,276

34
35

0
0

0
0

36

0

0

37
39
40
41

861,553
0
0
0

1,107,835
0
0
0

42

26,205,945 32,627,560
0
0

43
23

0
3,135,228
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- Pierdere (rd. 42 - 16)
12. Venituri din interese de participare (ct.7611 + 7612 + 7613)
- din care, veniturile obtinute de la entităţile afiliate
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate
14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată
(ct. 7418)
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)
- din care, venituri din alte imobilizari financiare ( ct. 7615)
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45 + 47 + 49 + 50)
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile
financiare deţinute ca active circulante (rd. 54 - 55)
- Cheltuieli (ct. 686)
- Venituri (ct. 786)
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)
- din care, cheltuieli în relaţia cu entităţile afiliate
Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667+668)
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53 + 56 + 58)
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):
- Profit (rd. 52 - 59)
- Pierdere (rd. 59 - 52)
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):
- Profit (rd. 62 - 63)
- Pierdere (rd. 63 - 62)
19. Impozitul pe profit (ct.691)
20. Impozitul specific unor activităţi (ct. 695)
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE
RAPORTARE:

44
45
46
47
48

901,674
0
0
16,214
7,201

0
0
0
10,458
6,391

49

0

0

50
51
52

429,772
0
445,986

1,405,582
0
1,416,040

53

0

0

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

0
0
0
0
733,517
588,819
11,259
23,002
640,801
1,706,458
1,374,318 2,295,277
0
0
0
0
928,332
879,237
25,750,257 37,178,828
27,580,263 34,922,837
0
0
0 2,255,991
1,830,006
0
0
116,774
0
0
0
0
0
24
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- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)

69

0

2,139,217

70

1,830,006

0
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DATE INFORMATIVE
la data de 31.12.2021
Denumire indicator

Nr. rd.

VI. Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii
asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor
produse mai sustenabile
- după surse de finantare (rd. 40+41)
- din fonduri publice
- din fonduri private
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)
- cheltuieli curente
- cheltuieli de capital
VII. Cheltuieli de inovare
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii
asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor
produse mai sustenabile
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct. 4094), din care:
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru
imobilizări necorporale (din ct. 4094)
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări
necorporale (din ct. 4094)
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct. 4093), din care:
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru
imobilizari corporale (din ct. 4093)
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizari
corporale (din ct. 4093)
Imobilizari financiare, în sume brute (rd. 49+54)
Acţiuni detinuţe la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri
imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)
- acţiuni necotate emise de rezidenţi

38

0

0

38a

0

0

39
40
41
42
43
44
45

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

45a

0

0

46

0

0

46a

0

0

46b

0

0

47

0

936,407

47a

0

0

47b

0

0

48

1,126,552

1,084,350

49

0

0

50

0

0
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- părti sociale emise de rezidenţi
- acţiuni şi părţi sociale emise de nerezidenţi, din care:
- deţineri de cel putin 10%
- obligaţiuni emise de nerezidenti
Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)
- creanţe imobilizate în lei şi exprimate în lei, a caror decontare se
face in funcţie de cursul unei valute (din ct. 267)
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)
Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi
asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:
-creanţe comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente,
avansuri acordate furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în sume
brute ( din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)
-creanţe comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente,
avansuri acordate furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în sume
brute ( din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)
Creanţe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din
ct. 411 + din ct. 413)
Creanţe în legatură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)
Creanţe în legatură cu bugetul asigurarilor sociale şi bugetul statului
(ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 +
4482) , (rd.62 la 66)
- creanţe in legatură cu bugetul asigurarilor sociale
(ct.431+436+437+4382)
- creanţe fiscale in legatura cu bugetul statului
(ct.436+441+4424+4428+444+446)
- subvenţii de încasat(ct.445)
- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (ct.447)
- alte creanţe în legatura cu bugetul statului(ct.4482)
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct.451), din care:
- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente din ct. 451), din care:
- creanţe comerciale cu entitaţi afiliate nerezidente (din ct. 451)

51
52
52a
53
54

0
0
0
0
1,126,552

0
0
0
0
1,084,350

55

159,296

7,219

56

967,256

1,077,131

57

2,377,024

1,852,078

58

274,562

35,201

58a

0

0

59

1,368,134

1,038,722

60

29,781

14,400

61

96,145

216,925

62

76,909

198,670

63

19,236

18,255

64
65
66
67
68
69

0
0
0
298,812
0
0

0
0
0
636,088
0
0
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Creanţe în legatura 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
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.72 la 74)
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu
actionari/asociaţii privind capitalul ,decontari din operatii în
participaţie (ct.453+456+4582)
- alte creanţe în legatură cu persoanele fizice şi persoanele juridice
altele decat creantele în legatură cu institutiile publice(instituţiile
statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)
- sumele preluate din contul 542, reprezentând avansurile de
trezorerie acordate potrivit legii şi nedecontate pâna la data bilanţului
(din ct. 461)
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:
- de la nerezidenţi
Dobânzi de încasat de la nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct.4538)
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 din
ct.508), din care:
- acţiuni necotate emise de rezidenţi
- parţi sociale emise de rezidenţi
- acţiuni emise de nerezidenţi
- obligaţiuni emise de nerezidenti
- deţineri de obligaţiuni verzi
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)
Casa în lei şi în valută (rd.85+86)
- în lei (ct. 5311)
- în valută (ct. 5314)
Conturi curente la banci în lei şi în valuta (rd.88+90)
- în lei (ct. 5121), din care:
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente
- în valută (ct. 5124), din care:

70

76,909

198,670

71

3,851,580

4,105,057

72

0

0

73

3,831,580

4,104,827

74

20,000

230

75
76
76a
77

0
0
0
353,843

0
0
0
690,588

78

0

0

0
0
0
0
0
0
39,856
39,789
67
2,128,871
2,026,211
0
102,660

0
0
0
0
0
0
63,992
63,924
68
1,482,221
1,482,288
0
-67

79
80
81
82
82a
83
84
85
86
87
88
89
90
28

CHRONOSTYLE INTERNATIONAL SA
CUI 35759187 Capital social: 6.790.000,00 RON
Str. Sofia nr.5, Parter, Sector 1 Bucuresti, J40/3317/2016
- conturi curente în valuta deschise la bănci nerezidente
Alte conturi curente la banci şi acreditive, (rd.93+94)
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei
(ct. 5112 + 5125 + 5411)
- sume în curs de decontare şi acreditive în valuta (ct. 5125 + 5412)
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111+ 116 + 119 +
122 + 128)
Credite bancare externe pe termen scurt (din ct. 519) (rd .97+98)
- în lei
- în valută
Credite bancare pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)
- în lei
- în valută
Credite de la trezoreria statului şi dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct.
1682)
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687)
(rd. 104+105)
- în lei şi exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de
cursul unei valute
- în valută
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167)
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)
- valoarea obligaţiunilor verzi emise de entitate
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti şi alte conturi
asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din
care:
- datorii comerciale în relaţia cu entitaţile neafiliate nerzidente,
avansuri primite de la clienţi externi şi alte conturi asimilate în sume
brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 +
din ct.419)
- datorii comerciale în relaţia cu entitaţile afiliate nerezidente,
avansuri primite de la clienţi afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi

91
92

0
53,046

0
41,582

93

53,046

41,582

94

0

0

95

13,790,916

10,294,907

96
97
98
99
100
101

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

102

0

0

103

0

0

104

0

0

105
106
107
107a

0
272,495
0
0

0
122,489
0
0

108

7,431,547

6,483,614

109

3,473,330

3,293,580

109a

0

0
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asimilate, în sume brute în relatie cu afiliaţii nerezidenţi (din conturile
401 + 403 + 404 + 408 + 419)
Datorii în legatură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 +
424 + 426 + 427 + 4281)
Datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale şi bugetul statului (ct.
431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)
(rd.112 la 115)
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)
- datorii fiscale în legatură cu bugetul
statului(ct.436+441+4423+4428+444+446)
- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (ct.447)
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)
Datoriile entitătii în relaţiile cu entitatile afiliate (ct.451), din care:
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:
- datorii comerciale cu entităţi afiliate nerezidente indiferent de
scadentă (din ct. 451)
- datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de
scadentă (din ct. 451)
Sume datorate actionarilor/ asociatilor (ct.455), din care:
- sume datorate acţionarilor / asociaţilor PF
- sume datorate acţionarilor / asociaţilor PJ
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473
+ 478 + 509) (rd.123 la 127)
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acţionarii
/asociaţii privind capitalul, decontari din operatii în participaţie
(ct.453+456+457+4581)
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice şi persoanele juridice
altele decat datoriile în legatură cu instituţile publice (institutţile
statului ) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)
- subvenţii nereluate la venituri (din ct. 472)
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizari financiare şi investiţii pe
termen scurt (ct.269+509)

110

10,236

7,700

111

2,925,329

2,921,696

112

929,330

820,030

113

1,798,573

1,373,655

114
115
116
117

12,891
184,535
2,787,619
0

7,917
720,094
486,635
0

118

0

0

118a

0

0

119
120
121

0
0
0

0
0
0

122

363,690

272,773

123

0

0

124

363,690

272,773

125

0

0

126

0

0
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- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi
(ct. 478)
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:
- către nerezidenţi
Dobânzi de plătit către nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:
- acţiuni cotate 2)
- acţiuni necotate 3)
- parţi sociale
- capital subscris vărsat de nerezidenţi (din ct. 1012)
Brevete şi licente (din ct.205)
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în
administrare
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate
Valoarea contabilă netă a bunurilor
Capital social varsat (ct. 1012), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)
- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)
- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală
- deţinut de instituţii publice de subordonare locala
- deţinut de societaţi comerciale cu capital stat, din care:
- cu capital integral de stat
- cu capital majoritar de stat
- cu capital minoritar de stat
- deţinut de regii autonome
- deţinut de societăţi cu capital privat
- deţinut de persoane fizice
- deţinut de alte entităti

127

0

0

128
128a
128b
129
130
131
132
133
134
135
136

0
0
0
2,774,134
6,790,000
0
6,790,000
0
6,450,500
192,883
21,409

0
0
0
486,635
6,790,000
0
6,790,000
0
6,450,500
192,883
24,697

137

0

0

138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

0
0
0
6,790,000
0
0
0
0
0
0
0
0
6,450,500
339,500
0

0
0
0
6,790,000
0
0
0
0
0
0
0
0
6,450,500
339,500
0
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Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local de
repartizat din profitul exerciţiului financiar de catre companiile
naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi al regiilor autonome, din
care:
- către instituţii publice centrale
- către instituţii publice locale
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ
teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau
participaţii indiferent de ponderea acestora.
Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în
perioada de raportare din profitul companiilor naţionale, societăţilor
naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului
precedent, din care virate:
- către instituţii publice de subordonare centrală
- către instituţii publice de subordonare locală
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale
/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii
indiferent de ponderea acestora
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare
anului precedent, din care virate:
- către instituţii publice centrale
- către instituţii publice locale
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ
teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau
participaţii indiferent de ponderea acestora
Dividende distribuite actionarilor în perioada de raportare din profitul
reportat
- dividendele interimare repartizate
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea
nominală), din care:
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice

153

0

0

154
155

0
0

0
0

156

0

0

157

0

0

158

0

0

159
160

0
0

0
0

161

0

0

162

0

0

163
164

0
0

0
0

165

0

0

165a

0

0

165b

0

0

166

8,470,510

7,140,510

167

0

0
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Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de
achiziţie), din care:
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate
Venituri obţinute din activităţi agricole
Cheltuieli privind calamitătile şi alte evenimente similare (ct. 6587), din
care
- inundaţii
- secetă
- alunecări de teren

168

1,330,000

351,191

169
170

0
0

0
0

170a

0

0

170b
170c
170d

0
0
0

0
0
0
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SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2021

Elemente de imobilizari

Nr. Rd.

Sold
initial

Cresteri

Din
care
casari

Reduceri

Sold final

Imobilizări necorporale
Cheltuieli de constituire şi
cheltuieli de dezvoltare
Active necorporale de
explorare şi evaluare a
resurselor minerale
Alte imobilizari
Avansuri acordate pentru
imobilizari necorporale
TOTAL (rd. 01 la 04)
Imobilizări corporale
Terenuri şi amenajări de
terenuri
Construcţii
Instalaţii tehnice şi masini
Alte instalatii, utilaje şi
mobilier

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

3

395,021

0

0

0

395,021

4

0

0

0

0

0

5
0

395,021
0

0
0

0
0

0
0

395,021
0

6

0

73,376

0

0

73,376

7
8

0
1,037,476

74,360
15,246

0
84,415

0
0

74,360
968,307

9

2,804,496

19,043

0

0 2,823,539

Investitii imobiliare

10

0

0

0

0
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Active corporale de explorare
si evaluare a resurselor
11
0
minerale
Active biologice productive
Imobilizari corporale în curs
de executie
Investitii imobiliare în curs de
executie
Avansuri şi imobilizări
corporale in curs
TOTAL (rd. 06 la 15)
Imobilizări financiare
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL
(rd. 5+16+17)

0

0

0

0

12

0

0

0

0

0

13

0

0

0

0

0

14

0

0

0

0

0

15

0 1,069,358

132,951

0

936,407

16
17

3,841,972 1,251,383
217,366
1,126,552 1,323,336 1,365,538

0 4,875,989
0 1,084,350

18

5,363,545 2,574,719 1,582,904

0 6,355,360
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SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2021

Elemente de imobilizari

Imobilizări necorporale
Cheltuieli de constituire şi cheltuieli
de dezvoltare
Active necorporale de explorare şi
evaluare a resurselor minerale
Alte imobilizări

Nr.
Rd.

Amortizarea
Amortizare
aferenta
in cursul
imobilizarilor
anului
scoase din
evidenta

Sold
initial

Sold final

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

20

0

0

0

0

21

369,421

14,048

0

383,469

TOTAL (rd. 19+20+21)

22

369,421

14,048

0

383,469

Imobilizări corporale
Amenajări de terenuri
Construcţii
Instalaii tehnice şi masini
Alte instalaţii, utilaje şi mobilier
Investitii imobiliare
Active corporale de explorare şi
evaluare a resurselor minerale

0
23
24
25
26
27

0
0
0
634,782
1,453,548
0

0
0
3,678
212,777
456,896
0

28

0

0

0

0

Active biologice productive

29

0

0

0

0

TOTAL (rd. 23 la 29)

30

2,088,330

673,351

68,587 2,693,094

AMORTIZARI - TOTAL (rd. 22+30)

31

2,457,751

687,399

68,587 3,076,563

0
0
0
0
0
3,678
68,587
778,972
0 1,910,444
0
0
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SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de: 31.12.2021

Denumirea elementului
A
Capital subscris
Prime de capital
Rezerve din reevaluare
Rezerve legale
Rezerve statutare sau contractuale
Rezerve reprezentând surplusul
realizat din rezerve din reevaluare
Alte rezerve
Acţiuni proprii
Câştiguri legate de instrumentele de
capitaluri proprii
Pierderi legate de instrumentele de
capitaluri proprii
Rezultatul reportat
Sold C
reprezentând profitul
Sold D
nerepartizat sau pierderea
neacoperită
Rezultatul reportat
Sold C
provenit din adoptarea
Sold D
pentru prima dată a IAS,
mai puţin IAS 2931
Rezultatul reportat
Sold C
provenit din corectarea
Sold D
erorilor contabile

Cresteri
Sold la 01
Prin
ianuarie 2021 Total, din care
transfer
1
2
3
6,790,000

50,150

Reduceri
Prin
Total,din care
transfer
4
5

112,800

Sold la 31
decembrie 2021
6
6,790,000

162,950

2,783,369

953,363
1,830,006
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Rezultatul reportat
Sold C
provenit din trecerea la
aplicarea Reglementărilor
Sold D
contabile conforme cu
Directiva a patra a
Comunităţilor Economice
Europene
Profitul sau pierderea
Sold C
-1,830,006
exerciţiului financiar
Sold D
Repartizarea profitului
0
Total capitaluri proprii
7,793,513

39,073,819
35,104,595
112,800
39,073,819

0
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36,934,602

0

2,139,217
112,800
9,932,730
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SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2021
Activităţi de exploatare
Profitul net
Amortizare
Cheltuiala cu impozitul pe profit
Flux de numerar din exploatare înaintea modificărilor
capitalurilor propria
(Crestere)/Descresterea creantelor
(Crestere)/Descresterea stocurilor
Cresterea/(descrestere) datorii comerciale si alte datorii
Numerar generat din exploatare
Dividende platite
Impozit pe profit platit
Numerar net din activităţi de exploatare - rd. 1

6,285,917
-227,443
317,965
-2,546,775
3,829,664
-953,363
-183,890
2,692,411

Activităţi de investiţii
Achizitiile de imobilizari corporale
Achizitiile de imobilizari necorporale
Achizitiile de imobilizari financiare
Numerar net utilizat în activităţi de investiţii - rd. 2

-3,055,231
-369,421
42,202
-3,382,450

3,092,580
3,076,563
116,774

Activităţi de finanţare
Incasari din cresterea capitalului social
Incasari din imprumuturi
Numerar net din activităţi de finanţare - rd. 3

0
53,971
53,971
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Cresterea numerarului si echivalentului de numerar - rd. 1 + rd.
2 + rd. 3
Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei

-636,068
2,227,883
1,591,815
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DECLARATIE
in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991
S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2021 pentru: CHRONOSTYLE INTERNATIONAL S.A.
Cod de identificare fiscala: 35759187
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4777 Comerþ cu amãnuntul al ceasurilor ºi bijuteriilor, în magazine specializate
Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni
Numar din registrul comertului: J40/3317/2016
Entitate: CHRONOSTYLE INTERNATIONAL S.A.
Adresa: BUCURESTI SECT. 1 STR. SOFIA NR. 5 ET. P COD POSTAL 011837
Judetul: 40--MUN.BUCURESTI
___________________________________________________________________________
Subsemnatul, NICOLAE DRAGOS, isi asuma raspunderea pentru intocmirea
situatiilor financiare anuale la 31.12.2021 si confirma ca:
a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.
Semnatura
NICOLAE DRAGOS
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NOTA 1
ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2021
lei
Ajustari de valoare***)
Valoare bruta **)
Denumirea elementului de
imobilizare *)

0
Imobilizari necorporale

(amortizari si ajustari pentru depreciere
sau pierdere de valoare)

Sold
la
inceputul
Cresteri
exercitiului ****)
financiar

Ajustari
Sold
la
Cedari,
Sold la sfarsitul
inregistrate in
inceputul
Reduceri
transferuri si exercitiului
cursul
exercitiului
reluari
alte reduceri
financiar
exercitiului
financiar
financiar

1

3

2
395.021

0

4 = 1+2-3
0

5

6

sau

7

Sold la sfarsitul
exercitiului
financiar
8 = 5+6-7

395.021

369.421

14.048

383.469

395.021

369.421

14.048

383.469

4.875.989

2.088.330

673.351

Cheltuieli de constituire si
cheltuieli de dezvoltare
Alte imobilizari

395.021

Avansuri
si
imobilizari
necorporale in curs
Imobilizari corporale

3.841.972

1.251.383

217.366

Terenuri

73.376

73.376

Contructii

74.360

74.360

Instalatii tehnice si masini

1.037.476

15.246

84.415

968.307
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68.587

3.678
634.782

212.777

2.693.094

3.678
68.587

778.972
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Alte instalatii, utilaje si
2.804.496
19.043
mobilier
Avansuri
si
corporale in curs

imobilizari

2.823.539

1.069.358

132.951

936.407

Imobilizari financiare

1.126.552

1.323.336

1.365.538

1.084.350

TOTAL IMOBILIZARI

5.363.545

2.574.719

1.582.904

6.355.360

1.453.548

456.896

2.457.751

687.399

1.910.444

68.587

3.076.563

Activele imobilizate sunt prezentate in bilant la valoarea contabila, aceasta fiind reprezentata de costul de achizitie diminuata cu amortizarea cumulata pana la data
de 31 decembrie 2021, minus eventuale provizione pentru depreciere, daca este cazul.
Cheltuielile cu îmbunătăţirile semnificative sunt capitalizate, în condiţiile în care acestea indeplinesc conditiile de recunoastere ca active. Costurile de întreţinere,
reparaţii şi îmbunătăţirile minore sunt trecute pe cheltuieli atunci când sunt efectuate.

Imobilizările corporale care sunt casate sau retrase din funcţiune sunt eliminate din bilanţul contabil împreună cu amortizarea cumulată aferentă. Orice profit sau
pierdere rezultată dintr-o astfel de operaţiune este inclusă în contul de profit şi pierdere.
Imobilizările corporale şi necorporale sunt amortizate prin metoda lineară, (reprezentand o suma fixa stabilita proportional cu numarul de ani ai duratei de utilizare
economica a acestora), pe baza duratelor de viaţă utilă estimate, din momentul în care sunt puse în funcţiune, în aşa fel încât costul să se diminueze până la valoarea
reziduală estimată pe durata de funcţionare considerată.
Amortizarea este calculata folosind metoda amortizarii lineare pe intreaga durata de viata a activelor. Terenurile nu se amortizeaza. Valorile reziduale sunt estimate
ca nule.
Durata de utilizare economica este perioada in care un activ este prevazut a fi disponibil pentru utilizare de catre o entitate sau numarul unitatilor produse ce se
estimeaza ca vor fi obtinute prin folosirea activului respectiv.
Amortizarea aferenta imobilizarilor se inregistreaza in contabilitate ca o cheltuiala.
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Duratele de viata utile sunt :
Masini : 2-5 ani
Mobilier :3-15 ani

NOTA 2
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2021

Societatea, in cursul anului 2021, nu a constituit provizioane pentru:
I.
II.
III.
IV.

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI,
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXECUTIE,
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR,
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE.

NOTA 3
REPARTIZAREA PROFITULUI IN ANUL 2021

Din datele puse la dispozitia asociatilor de catre contabilitate rezulta urmatoarele :
-

in anul 2021 societatea inregistreaza un profit net in valoare de 2.139.216,93 ron.
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In ceea ce priveste repartizarea profitului obtinut propun Adunarii Generale a Asociatilor aprobarea urmatoarelor:
-

repartizarea sumei de 112.799,55 lei la rezerva legala,

-

diferenta de 2.026.417,38 lei sa fie inregistrata ca rezultat nerepartizat.

NOTA 4
ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2021

lei
Denumirea indicatorului
0

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

Exercitiu financiar
Precedent

Curent

1

2

24.064.628

34.769.089

26.205.945

32.627.560

26.205.945

32.627.560

4. Cheltuielile activitatilor auxiliare
5. Cheltuielile indirecte de productie
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6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 – 2)

-2.141.317

2.141.529

1.239.643

993.699

-901.674

3.135.228

7. Cheltuielile de desfacere
8. Cheltuieli generale de administratie
9. Alte venituri din exploatare
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)
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NOTA 5
SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR
ANUL 2021
Nr.
Rd.

Creante / Datorii
0

Termen de lichiditate / exigibilitate

Sold la 31 decembrie
2021 (2+3+4)

Sub 1 an

1 – 5 ani

Peste 5 ani

1

2

3

4

0

0

0

0

CREANTE

0

Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi
(ct.261,263,265)

1

Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)

2

0

0

0

0

Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)

3

0

0

0

0

Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)

4

1.084.350,16

0

1.084.350,16

0

I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)

5

1.084.350,16

0

1.084.350,16

0

Furnizor-debitori (ct. 4092)

6

777,801.19

777,801.19

0

0

Clienti (ct.411+413+418)

7

1,063,273.40

1,063,273.40

0

0

Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)

8

213.070,00

213.070,00

0

0

Impozit pe profit (ct.441)

9

0

0

0

0
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Tva de recuperat (ct. 4424+4428)

10

18.254,81

18.254,81

0

0

Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)

11

0

0

0

0

Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)

12

0

0

0

0

Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)

13

1,490,728.52

1,490,728.52

0

0

II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13 )

14

3.563.127,92

3.563.127,92

0

0

III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)

15

1,985,171.03

346.790,01

1.638.381,02

0

TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)

16

6.632.649,11

3.909.917,93

2.722.731,18

0

DATORII

0

Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)

17

7.916.960,00

0

7.916.960,00

0

Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)

18

0

0

0

0

Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)

19

0

0

0

0

Datorii ce privesc imobilizarile financiare (ct.166)

20

0

0

0

0

Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)

21

0

0

0

0

Dobanzi (ct.168+5186+5198)

22

0

0

0

0

Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)

23

122,488.76

65,773.56

56.715,20

0

TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)

24

8.039.448,76

65.773,56

7.973.675,20

0

Furnizori (ct.401+403+404+405+408)

25

6.338.924,63

6.338.924,63

0

0

Clienti creditori (ct.419)

26

144,688.90

144,688.90

0

0
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Datorii cu personalul si asigurarile sociale

27

(ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438)

877.007,00

877.007,00

0

0

Impozit pe profit (ct.441)

28

145.790,00

0

145.790,00

0

Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)

29

983.572,00

438.530,00

545.042,00

0

Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)

30

923.027,00

79.354,00

843.673,00

0

Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)

31

0

0

0

0

Creditori diversi (ct.462+473)

32

759.408,06

759,408.06

0

0

ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)

33

10.172.417,59

8.637.912,59

1.534.505,00

0

Venituri inregistrate in avans (ct.472)

34

0

0

0

0

TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)

35

18.211.866,35

8.703.686,15

9.508.180,20

0

NOTA 6
PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Aceste situaţii financiare sunt responsabilitatea conducerii Societăţii şi sunt întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 cu
modificarile si completarile ulterioare.
Soldurile comparative la 31 decembrie 2021 sint in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 cu modificarile ulterioare.
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Inregistrarile contabile pe baza carora au fost intocmite aceste situatii financiare sunt efectuate in lei (“RON”) atat la cost istoric cat si la valoarea justa conform mentiunilor
din politicile contabile ale Companiei si conform OMF 1802/2014. Aceste situatii financiare sunt prezentate in Lei (“RON”) cu exceptia cazurilor in care nu este mentionata
specific o alta moneda utilizata.
Folosirea estimărilor
Pentru întocmirea situaţiilor financiare, conducerea societăţii trebuie să emită estimări si ipoteze care influenţează activele si datoriile evidenţiate la data bilanţului
contabil, precum si veniturile si cheltuielile perioadei respective. Rezultatele efective pot fi diferite fata de aceste estimări. Deşi aceste estimări individuale prezintă un
oarecare grad de incertitudine, efectul general al acesteia asupra situaţiilor financiare este considerat ca nesemnificativ.

Situatiile financiare cuprind:
Bilant
Contul de profit si pierdere
Note explicative
Situatia modificarilor capitalurilor proprii
Fluxurile de trezorerie

Urmatoarele principii au fost aplicate de societate:
C. Principii contabile
Situatiile financiare pentru anul incheiat la 31 decembrie 2021 au fost intocmite in conformitate cu urmatoarele principii contabile:
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Principul continuitatii activitatii- Aceste situatii financiare au fost intocmite pe baza principiului continuitatii activitatii care presupune ca Societatea isi va continua, tinand
cont de conditiile pietei, functionarea intr-un viitor previzibil, fara a intentiona incetarea continuitatii activitatii si/sau fara reducerea semnificativa a acesteia.

Principiul permanentei metodelor- Aplicarea acelorasi reguli, metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrominiale,
asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

Principiul prudentei- S-a tinut seama de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor de valoare a activelor, precum si de toate obligatiile previzibile si de pierderile
potentiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior.

Principiul contabilitatii de angajamente – Presupune recunoasterea efectelor tranzactiilor si evenimentelor atunci cand acestea se produc.

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv- In vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecarui
element individual de activ si de pasiv.

Principiul intangibilitatii exercitiului- Bilantul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent.

Principiul necompensarii valorilor elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile,
cu exceptia compensarilor intre active si pasive admise.
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Contabilizarea si prezentarea elementelor din bilant si din contul de profit si pierdere tinand seama de fondul economic al tranzactiei sau angajamentului in cauza –
presupune inregistrarea in contabilitate si prezentarea fidela a operatiunilor economico- financiare, in conformitate cu realitatea economica, in baza documentelor
justificative.

Principiul evaluarii la cost de achizitie sau cost de productie - presupune prezentarea elementelor, evaluate la costul de achizitie sau de productie

Principiul pragului de semnificatie - presupune ca societatea se poate abate de la cerintele reglementarilor contabile in ceea ce priveste prezentarea de informatii si
publicare, atunci cand efectele respectarii lor sunt nesemnificative.

D. Politici contabile semnificative
Anul fiscal al societatii se incheie la 31 decembrie.
Standardele aplicabile in economiile inflationiste si tranzactiile in moneda straina
Moneda de referinta
Moneda de raportare a situatiilor finaciare ale societatii este leul romanesc (leu sau ron) ca urmare a aplicarii Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale,
cu modificarile si completarile ulterioare.

Imobilizari corporale
Cost
Imobilizările corporale sunt înregistrate la cost, minus amortizare, minus eventualele provizioane pentru depreciere, dacă este cazul.
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Cheltuielile cu îmbunătăţirile semnificative sunt capitalizate, în condiţiile în care acestea indeplinesc conditiile de recunoastere ca active. Costurile de întreţinere, reparaţii
şi îmbunătăţirile minore sunt trecute pe cheltuieli atunci când sunt efectuate.
Imobilizările corporale care sunt casate sau retrase din funcţiune sunt eliminate din bilanţul contabil împreună cu amortizarea cumulată aferentă. Orice profit sau pierdere
rezultată dintr-o astfel de operaţiune este inclusă în contul de profit şi pierdere.
Reevaluarea
Reevaluarea se face la valoarea justă de la data bilanţului, urmad sa se asigure periodic ca aceasta baza de evaluare este respectata.
La reevaluare amortizarea cumulată la data reevaluării este eliminată din valoarea contabilă brută a activului şi valoarea netă, determinată în urma corectării cu ajustările
de valoare, este recalculată la valoarea reevaluată a activului.

Diferenţa dintre valoarea rezultată în urma reevaluării şi valoarea la cost istoric este prezentată la rezerva din reevaluare, ca un subelement distinct în "Capital şi rezerve"
(contul 105 "Rezerve din reevaluare"). Surplusul din reevaluare inclus în rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct în rezerve (contul 1065 "Rezerve
reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare"), atunci când acest surplus reprezintă un câştig realizat. Câştigul se consideră realizat la scoaterea din evidenţă
a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare. Cu toate acestea, o parte din câştig poate fi realizat pe măsură ce activul este folosit de entitate. În acest caz,
valoarea rezervei transferate este diferenţa dintre amortizarea calculată pe baza valorii contabile reevaluate şi valoarea amortizării calculate pe baza costului iniţial al
activului.
Amortizarea
Imobilizările corporale şi necorporale sunt amortizate prin metoda lineară, pe baza duratelor de viaţă utilă estimate, din momentul în care sunt puse în funcţiune, în aşa
fel încât costul să se diminueze până la valoarea reziduală estimată pe durata de funcţionare considerată.
Amortizarea este calculata folosind metoda amortizarii lineare pe intreaga durata de viata a activelor.
Terenul nu se amortizeaza. Valorile reziduale sunt estimate ca nule.
Durata de utilizare economica este perioada in care un activ este prevazut a fi disponibil pentru utilizare de catre o entitate sau numarul unitatilor produse ce se estimeaza
ca vor fi obtinute prin folosirea activului respectiv.
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Deprecierea activelor
Valorile contabile ale activelor Societăţii, sunt analizate in vederea constituirii unui provizion in cazul in care valoarea recuperabila este mai mică decât valoarea netă
contabilă. Valoarea recuperabilă a unui activ este definită ca fiind maximul dintre preţul net de vânzare al unui activ si valoarea de utilizare. Valoarea de utilizare a unui
activ este valoarea prezenta a fluxurilor viitoare de numerar estimate in condiţiile utilizării continue a acelui activ si respectiv din vânzarea lui. Valoarea provizionului pentru
depreciere este analizată ulterior şi micşorată în cazul în care condiţiile de depreciere încetează să existe.
Pentru imobilizarile corporale in curs nu se calculeaza amortizare.

Imobilizari necorporale
Costurile legate de achiziţia softurilor sunt capitalizate şi amortizate folosind metoda lineară, pe durata de viaţă utilă.
Costurile asociate întreţinerii sau modificării programelor informatice sunt înregistrate direct în contul de profit şi pierdere în perioada în care au fost efectuate.

Imobilizarile financiare
An 2021
Simbol cont

Denumire cont

Valoare

2678.07

Alte creante imobilizate Promenada G160 TSQ

169,696.82

2678.08

Alte creante imobilizate Boutique Baneasa

249,507.94

2678.10

Alte creante imobilizate Feeria

2678.12

Alte creante imobilizate Baneasa

68,555.93
197,914.10
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2678.14
Alte creante imobilizate Plaza

92,390.92

2678.17

Alte creante imobilizate Grantmetal

2678.22

Alte creante imobilizate garantii Cumpana

2678.23

Alte creante imobilizate Mall Vitan

2678.24

Alte creante imobilizate Tag Baneasa

120,763.33

2678.26

Alte creante imobilizate Coresi Brasov

83,051.53

Total

6,676.56
542.10
95,250.93

1.084.350,16

Stocuri
Evaluare la intrare
Înregistrarea în contabilitate a intrării stocurilor se efectuează la data transferului riscurilor şi beneficiilor. Costul stocurilor trebuie să cuprindă toate costurile aferente
achiziţiei şi prelucrării, precum şi alte costuri suportate pentru a aduce stocurile în forma şi în locul în care se găsesc. Costul de achizitie al bunurilor cuprinde pretul de
cumparare, taxele de import si alte taxe (cu exceptia acelora pe care persoana juridica le poate recupera de la autoritatile fiscale), cheltuielile de transport, manipulare si
alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achizitiei bunurilor respective. Contabilitatea stocurilor se ţine cantitativ şi valoric sau numai valoric prin folosirea inventarului
permanent.
Evaluare la iesire
La ieşirea din gestiune a stocurilor şi altor active fungibile, acestea se evaluează şi înregistrează în contabilitate prin aplicarea metodei FIFO. Potrivit metodei "primul intrat
- primul ieşit" (FIFO), bunurile ieşite din gestiune se evaluează la costul de achiziţie sau de producţie al primei intrări (lot). Pe măsura epuizării lotului, bunurile ieşite din
gestiune se evaluează la costul de achiziţie sau de producţie al lotului următor, în ordine cronologică.
Evaluare la data bilantului
Stocurile sunt înregistrate la minimul dintre cost şi valoarea netă realizabilă. Valoarea netă realizabilă se estimează pe baza preţului de vânzare practicat în cursul normal
al activităţii din care se scad costurile necesare pentru finalizare şi costurile de vânzare.
Stocurile se inventariaza fizic la finele anului potrivit Ordinului nr 2861/2009 privind inventarierea generala a patrimoniului, iar rezultatele sunt valorificate in contabilitate.
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Creanţe si Datorii
Creantele si datoriile au fost inregistrate in contabilitate la valoarea nominala si au fost in mare parte incasate, respectiv platite la termenele contractuale.
Creantele si datoriile in valuta s-au inregistrat in contabilitate atat in lei, la cursul de schimb de la data efectuarii operatiunilor, comunicat de Banca Nationala a Romaniei,
cat si in valuta.
Diferentele de curs valutar care au aparut cu ocazia decontarii creantelor si datoriilor in valuta la cursuri diferite fata de cele la care au fost inregistrate initial pe parcursul
perioadei au fost recunoscute ca venituri sau cheltuieli in perioada in care apar.
La incheierea exercitiului financiar, diferentele de curs valutar rezultate din evaluarea creantelor si datoriilor, la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei,
valabil la data incheierii exercitiului financiar, s-au inregistrat in conturile de venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar, dupa caz.
Inventarierea s-a efectuat conform Ordinului 2861/2009 prin confirmari de solduri.
Creanţele sunt evaluate la valoarea estimată a fi realizată, după ce s-au constituit provizioane pentru creanţe incerte. Provizioanele sunt constituite cand există dovezi
conform cărora Societatea nu va putea incasa creanţele. Creanţele neincasabile sunt înregistrate pe cheltuieli cand sunt identificate.
Provizioane
Provizioanele sunt recunoscute in momentul in care Societatea are o obligatie legala sau implicita rezultata din evenimentele trecute, cand pentru decontarea obligatiei
este necesara o iesire de resurse care incorporeaza beneficii economice şi poate fi facuta o estimare credibila in ceea ce priveste valoarea obligatiei.
Numerar şi echivalent de numerar
Contabilitatea disponibilitatilor aflate in banci/casierie si a miscarii acestora, ca urmare a incasarilor si platilor efectuate, s-a tinut distinct in lei si in valuta.
Operatiunile privind incasarile si platile in valuta s-au inregistrat in contabilitate la cursul zilei, comunicat de Banca Nationala a Romaniei.
Operatiunile de vanzare - cumparare de valuta s-au inregistrat in contabilitate la cursul utilizat de banca comerciala la care se efectueaza licitatia cu valuta, fara ca acestea
sa genereze in contabilitate diferente de curs valutar.
La incheierea exercitiului financiar, diferentele de curs valutar rezultate din evaluarea disponibilitatilor in valuta si a altor valori de trezorerie, la cursul de schimb comunicat
de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii exercitiului financiar, s-au inregistrat in conturile de venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar, dupa caz.
Inventariere anuala s-a efectuat conform Ordin 2861/2009 si s-a intocmit proces verbal de valorificare.
Disponibilitatile banesti, care includ casa si conturi curente, la 31.12.2021 au urmatoarele solduri:
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Simbol
cont

Denumire cont

5121.26 Conturi in lei BT CSRO70
5121.27 Conturi in lei Credit Europe CSRO64
5121.59 Conturi in lei CS ING RO23

Valoare
19.459,44
11,09
1.446.344,46

5121.63 Conturi in lei CS ING card DN

9.837,23

5121.64 Conturi in lei CS ING card RS

5.396,09

5121.69 Cont de overnight ING

753,85

5121.71 Conturi in lei TechVentures Bank

485,80

5124.36 Conturi la banci in valuta CS ING EUR

-24,79

5124.37 Conturi la banci in valuta CS ING CHF

-24,80

5124.38 Conturi la banci in valuta CS ING USD

-24,83

5124.48 Conturi la banci in valuta TechVentures Bank
Total

7,47
1,523,802.99
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Simbol
cont

Denumire cont

5311.25 Casa in lei HeadOffice Chronostyle International

Valoare
6,445.91

5311.28 Casa in lei CS Boutique Baneasa

16,862.95

5311.29 Casa in lei CS Cellini Brasov

11,730.36

5311.30 Casa in lei CS Cellini Baneasa
5311.31 Casa in lei CS Cellini Feeria
5311.36 Casa in lei CS Service Ceasuri

216.31
7,462.76
259.00

5311.38 Casa in lei CS Cellini Promenada

4,517.19

5311.40 Casa in lei CS Tag Baneasa

6,516.13

5311.41 Casa in lei CS Cellini Vitan

8,346.44

5311.43 Casa in lei CS Cellini Plaza

1,566.47

5314.06 Casa in valuta EUR CS
Total

68.28
63,991.80
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Leasing financiar
Leasingul financiar este operaţiunea de leasing care transfera, în mare măsura, toate riscurile si beneficiile aferente dreptului de proprietate asupra bunului. Titlul de
proprietate poate fi transferat, in cele din urma, sau nu.
Societatea in cursul anului 2021 are 6 contracte de leasing financiar in desfasurare.
Contributii privind salariatii
Societatea plăteşte contribuţii la Bugetul de Stat pentru asigurări sociale, pensie socială şi ajutor de şomaj conform nivelelor stabilite prin lege şi aflate în vigoare în cursul
anului, calculate pe baza salariilor brute. Valoarea acestor contribuţii este înregistrată în contul de profit şi pierdere în aceeaşi perioadă cu cheltuielile salariale aferente.
Societatea nu are alte obligaţii, conform legislaţiei româneşti în vigoare, cu privire la viitoarele pensii, asigurări de sănătate sau alte costuri ale forţei de muncă.
Salariati:
- numar mediu de salariati este de 51;
- salarii platite aferent exercitiului 4.013.264 Lei; din care
- asigurarile sociale 1.317.298 Lei
- cheltuieli cu tichetele de masa acordate 244.820 Lei;;
- cheltuieli cu contributie asiguratorie 82.720 Lei
Societatea are la sfarsitul anului un nr efectiv de 56 salariati. Salariile sunt platite la timp.

Societatea figureaza cu datorii la 31 decembrie 2021 fata de:
-

contributii pentru asigurari sociale
contributii pentru fondul asigurarilor de sanatae
fonduri speciale (neangajare handicapati)
contributie asiguratorie pentru munca
impozit pe veniturile de natura salariilor

686.249 lei
267.726 lei
10.001 lei
57.221 lei
181.685 lei
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Impozitul pe profit
Impozitul pe profit se calculează pe baza rezultatului anului ajustat pentru diferite elemente care nu sunt taxabile sau deductibile. Acesta este calculat folosindu-se rata
impozitului pe profit care era în vigoare la data bilanţului.Rata impozitului pe profit an 2021 a fost de 16%.

Recunoasterea veniturilor
Veniturile din vanzarea bunurilor sunt recunoscute in momentul transferarii cumparatorului a riscurilor si avantajelor ce decurg din proprietatea bunurilor.
Veniturile din prestari servicii se inregistreaza in contabilitate pe masura efectuarii acestora.
Veniturile din dobanzi se recunosc periodic, in mod proportional, pe masura generarii venitului pe baza contabilitatii de angajamente. Conturile de venituri se tin pe
analitice in functie de necesitatile societatii.
Sumele reprezentand venituri nu includ taxele de vanzare (tva).

Recunoasterea cheltuielilor
Cheltuielile efectuate de societate se inregistreaza in functie de natura acestora, pe cheltuieli ale perioadei, avand in vedere clauzele cuprinse in contractele incheiate intre
parti.
Cheltuielile cu provizioanele, amortizarile si ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare, precum si cheltuielile cu impozitul pe profit si alte impozite, calculate
potrivit legii, se evidentiaza distinct in functie de natura lor. Conturile de cheltuieli se tin pe analitice in functie de necesitatile societatii.

Tranzacţii în valută
Elementele monetare exprimate in valuta (disponibilitati si alte elemente asimilate, creante si datorii in valuta) sunt evaluate si raportate utilizand cursul de schimb
comunicat de Banca Nationala a Romaniei si valabil la data incheierii exercitiului financiar. Diferentele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, intre cursul de la data
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inregistrarii creantelor sau datoriilor in valuta sau cursul la care au fost raportate in situatiile financiare anterioare si cursul de schimb de la data incheierii exercitiului
financiar s-au inregistrat in venituri sau cheltuieli financiare, dupa caz.
Tranzactiile realizate in valuta au fost transformate in lei la rata de schimb BNR valabila la data tranzactiei.
Ratele de schimb folosite pentru conversia soldurilor exprimate in valuta la 31 decembrie 2021 au fost de:
1 EUR = 4,9481 ron
1 USD = 4,3707 ron
1 CHF = 4,7884 ron
1 GBP = 5,8994 ron
1 THB = 0,1317 ron
Continuitatea activitatii
Aceste situaţii financiare au fost întocmite pe baza principiului continuităţii activităţii care presupune că Societatea îşi va continua în mod normal funcţionarea într-un viitor
previzibil fără a intra în imposibilitatea continuării activităţii si fără reducerea acesteia. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei prezumţii conducerea analizează previziunile
referitoare la realizarea de venituri. Pe baza acestor analize, conducerea crede că Societatea va putea să-şi continue activitatea în viitorul previzibil şi prin urmare aplicarea
principiului continuităţii activităţii în întocmirea situaţiilor financiare este justificată.
Rezultat reportat si rezerve
In conformitate cu legislatia din Romania, societatile trebuie sa repartizeze o valoare egala cu cel putin 5% din profitul inainte de impozitare in rezerve legale, pana cand
acestea ating 20% din capitalul social. In momentul in care a fost atins acest nivel, societatea poate efectua alocari suplimentare in functie de necesitatile proprii.
In anul 2021 societatea a constituit rezerve legale in suma de 105.822,85 lei.
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NOTA 7.
PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE
CHRONOSTYLE INTERNATIONAL SA, este o societate pe actiuni; are capitalul social subscris si varsat in valoare de 6.790.000,00 lei este fomat din 679.000 actiuni cu valoare
nominala de 10 ron fiecare. Societatea este reprezentata de 2 asociati si un administrator cu drepturi conform actului constitutiv al societatii, dl. Dragos Nicolae.

Participarea asociatilor la distribuirea beneficiilor si la suportarea pierderilor este determinata de cota de participare la formarea capitalului social si se prezinta astfel:
1. Henri Maillardet AG - detine un numar de 645.050 actiuni a cate 10 lei fiecare, in valoare totala de 6.450.500 lei, aport in numerar , reprezentand 95% din capitalul
social;
2. Nicolae Dragos - detine un numar de 33.950 actiuni a cate 10 lei fiecare, in valoare totala de 339.500 lei, aport in numerar , reprezentand 5% din capitalul social.
Durata de functionare a societatii este nelimitata, incepand de la data inregistrarii societatii la Registrul Comertului.
Chronostyle International SA a vândut în cadrul unui plasament privat derulat în mai 2020 un număr de 16.000 de obligațiuni corporative, garantate și neconvertibile, în
valoare totală de 1,6 milioane de euro. Obligațiunile au o valoare nominală de 100 euro, maturitate de 5 ani și un cupon de 7% pe an plătibil trimestrial. Emisiunea este
garantată cu o proprietate imobiliară din București cu o valoare de piață de peste 3 milioane de euro. Obligațiunile CELL25 provin din restructurarea unei serii de obligațuni
emise de companie în noiembrie 2017 în valoare totală de 9 milioane lei și la care au subscris, la acea dată, 38 de persoane fizice și juridice. Restructurarea obligațiunilor
a presupus modificarea monedei de emisiune din lei în euro, a valorii nominale din 100 de lei în 100 de euro, a datei de maturitate din 27 noiembrie 2020 în 27 mai 2025,
a principalului din 9 milioane lei în 1,6 milioane euro, precum și rambursarea anticipată parțială pro-rata a principalului emisiunii de obligațiuni din 2017.
Caracteristicile noii emisiuni de obligațiuni, sunt:
-

Data emisiune: 27.05.2021.
Număr de obligațiuni emise : 16.000 obligațiuni.
Tipul obligațiunilor: obligațiuni dematerializate, nominative, garantate, neconvertibile, tranzacționabile pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de
BVB.
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-

-

Valoarea totală a emisiunii de obligațiuni: 1.600.000 EUR
Valoarea nominală a unei obligațiuni: 100 euro.
Maturitate: 5 ani
Număr maxim de obligatari la data de emisiune a ofertei: 149 (persoane fizice sau juridice)
Plata cuponului: trimestrial, prima plata decalată pentru 11.01.2021, restul datelor de plată fiind următoarele: 19.03.2021, 21.06.2021, 20.09.2021, 20.12.2021,
21.03.2022, 20.06.2022, 20.09.2022, 20.12.2022, 20.03.2023, 20.06.2023, 20.09.2023, 20.12.2023, 20.03.2024, 20.06.2024, 20.09.2024, 20.12.2024, 20.03.2025,
27.05.2025.
Dobânda (Cuponul): 7% pe an, brut.
Plata principalului: la maturitate (27.05.2025), odată cu plata ultimului cupon
Cod ISIN: ROCELLDBC014.
Cod CFI: DBFSFR.
Cod FISN: CHRONOSTYLE/8 BD 20211127 SECD.

Obligațiunile ofertei sunt purtătoare de dobândă începând cu prima zi lucrătoare de după Data de emisiune, respectiv 28.05.2020. Pentru numărul de zile al perioadei de
calcul al dobânzii (cuponul) se utilizează convenția "30/360 Bond Basis", respectiv orice lună calendarisică se tratează a avea 30 de zile și orice an calendaristic se tratează
a avea 360 zile. În cazul plăților trimestriale ale cuponului, vor rezulta sume de plată egale pentru fiecare perioadă.
Coef.ponderare Număr zile perioadă=([360×(An2-An1)]+[30×(Luna2-Luna1)]+(Ziua2-Ziua1))/360
unde:
An1 – reprezintă anul, exprimat ca și număr, în care cade prima zi de calcul a perioadei purtătoare de dobândă (data ex-cupon)
An2 – reprezintă anul, exprimat ca și număr, în care cade prima zi imediat următoare ultimelei zile de calcul a perioadei purtătoare de dobândă (data cupon curent)
Luna1 – reprezintă luna, exprimată ca și număr, în care cade prima zi de calcul a perioadei purtătoare de dobândă (data ex-cupon)
Luna2 – reprezintă luna, exprimată ca și număr, în care cade prima zi imediat următoare ultimelei zile de calcul a perioadei purtătoare de dobândă (data cupon curent)
Ziua1 – reprezintă ziua, exprimată ca și număr, în care cade prima zi de calcul a perioadei purtătoare de dobândă (data ex-cupon)
Ziua2 – reprezintă ziua, exprimată ca și număr, în care cade prima zi imediat următoare ultimelei zile de calcul a perioadei purtătoare de dobândă (data cupon curent)
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Dupa listare, toate plățile în ceea ce privește obligațiunile emise, principal și dobânzi, vor fi efectuate la data de plată a dobânzii ("Data cupon curent"), prin intermediul
Depozitarului Central sau a Agentului de Plată desemnat de către Emitent, după caz, către deținătorii de obligațiuni înregistrați la datele de referință ("Data referință")
aplicabile. Data de plată a dobânzii va fi ulterioară datei de referință cu 7 zile calendaristice. Pana la listare, toate plățile în ceea ce privește obligațiunile emise, principal și
dobânzi, vor fi efectuate la data de plată a dobânzii ("Data cupon curent"), direct de catre societate.
Detalii cu privire la aceste plăți se regăsesc în tabelul următor:

Nr. Crt. Rata cupon % Data cupon precedent

Principal
(EUR)

Nr. zile din an
corespunzator
conventiei de
calcul utilizata

Data
referinta

Data cupon
curent

Data excupon

10-ian.-21

11-ian.-21

5-ian.-21

360

1

7.00%

2

7.00%

11-ian.-21

12-mar.-21

19-mar.-21

15-mar.-21

360

3

7.00%

19-mar.-21

14-iun.-21

21-iun.-21

15-iun.-21

360

4

7.00%

21-iun.-21

13-sep.-21

20-sep.-21

14-sep.-21

360

5

7.00%

20-sep.-21

13-dec.-21

20-dec.-21

14-dec.-21

360

6

7.00%

20-dec.-21

14-mar.-22

21-mar.-22

15-mar.-22

360

7

7.00%

21-mar.-22

13-iun.-22

20-iun.-22

14-iun.-22

360

8

7.00%

20-iun.-22

13-sep.-22

20-sep.-22

14-sep.-22

360

9

7.00%

20-sep.-22

13-dec.-22

20-dec.-22

14-dec.-22

360

64

CHRONOSTYLE INTERNATIONAL SA
Str. Sofia nr. 5, sector 1, 011837 Bucuresti
J40/3317/2016
RO35759187
Capital social 6.790.000 lei
10
7.00%
20-dec.-22

13-mar.-23

20-mar.-23

14-mar.-23

360

11

7.00%

20-mar.-23

13-iun.-23

20-iun.-23

14-iun.-23

360

12

7.00%

20-iun.-23

13-sep.-23

20-sep.-23

14-sep.-23

360

13

7.00%

20-sep.-23

13-dec.-23

20-dec.-23

14-dec.-23

360

14

7.00%

20-dec.-23

13-mar.-24

20-mar.-24

14-mar.-24

360

15

7.00%

20-mar.-24

13-iun.-24

20-iun.-24

14-iun.-24

360

16

7.00%

20-iun.-24

13-sep.-24

20-sep.-24

16-sep.-24

360

17

7.00%

20-sep.-24

13-dec.-24

20-dec.-24

16-dec.-24

360

18

7.00%

20-dec.-24

13-mar.-25

20-mar.-25

14-mar.-25

360

19

7.00%

20-mar.-25

20-mai-25

27-mai-25

21-mai-25

100

360

Incepand cu luna noiembrie 2021, aceste obligatiuni au fost listate in cadrul Sistemului multilateral de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti, sub simbolul
CELL25.

NOTA 8.
INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

Societatea este administrata in sistem unitar, de un Consiliu de Administratie format din 3 membrii, pentru o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de realegere, numiti prin
Actul Constitutiv al societatii si compus din:
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- NICOLAE DRAGOS, Presedintele Consiliului de Administratie si Director General
- SIMU RALUCA, Membru al Consiliului de Administratie
- CURUT MARIA, Membru al Consiliului de Administratie

Salariati:
-

numar mediu de salariati este de 51;
salarii platite aferent exercitiului 4.013.264 Lei; din care
asigurarile sociale 1.317.298 Lei
cheltuieli cu tichetele de masa acordate 244.820 Lei;;
cheltuieli cu contributie asiguratorie 82.720 Lei
societatea are la sfarsitul anului un nr efectiv de 56 salariati.

NOTA 9.
CALCULUL PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

INDICATORI DE LICHIDITATE 2021
Indicatorul lichiditatii curente:
Indicatorul lichiditatii imediate:

Active curente / Datorii curente = 23.851.353 / 11.145.626 = 2,14
(Active curente – Stocuri) / Datorii curente = 5.154.943 / 11.145.626 = 0,46
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INDICATORI DE RISC
Grad de indatorare:

Capital Imprumutat / Capital Propriu = [ (8.071.535+8.039.449)/2 ] / [(7.793.513+10.040.258)/2] = 8.055.492,00 / 8.916.885,50 = 0,90

Rata de indatorare totala:

Total datorii / Total capital = 19.119.301 / 10.040.258 = 1,90

INDICATORI DE ACTIVITATE
Viteza de rotatie a stocurilor

Costul bunurilor vandute / Stocuri medii = 20,608,126 / [(18.696.410 + 19.014.375)/2] = 20.608.126 / 18.855.393 = 1,09

Viteza de rotatie a stocurilor

Stocuri medii / Costul bunurilor vandute x 365 = [(18.696.410 + 19.014.375)/2] / 20,608,126 x 365 = 18.855.393 / 20,608,126 x

365 = 334
Viteza de rotatie a debitelor – clienti

Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 365 = (2.663.942/2) / 34.769.089 x 365 = 1.331.971 / 34.769.089 x 365 = 13,98

Viteza de rotatie a creditelor – furnizori

Sold mediu furnizori / Achizitii de bunuri x 365 = (13.561.555/2) / 20.377.447 x 365 = 6.780.778 / 20.377.447 x 365

= 121
Viteza de rotatie a creantelor

Vanzari anuale nete / Creante medii = 34.769.089 / [(2.870.167+3.563.128)/2 ] = 34.769.089 / 3.216.648 = 10,81

Viteza de rotatie a activelor totale
Viteza de rotatie a activelor imobilizare

Cifra de afaceri / Total active = 34.769.089 / 29.115.321 = 1,19
Cifra de afaceti / Total active imobilizate = 34.769.089 / 3.278.797 = 10,60
67

CHRONOSTYLE INTERNATIONAL SA
Str. Sofia nr. 5, sector 1, 011837 Bucuresti
J40/3317/2016
RO35759187
Capital social 6.790.000 lei
NOTA 10.
ALTE INFORMATII
Informatii cu privire la prezentarea societatii:

CHRONOSTYLE INTERNATIONAL SA cu sediul in Str. Sofia nr. 5, parter, Sector 1, Bucuresti; a fost infiintata in anul 2016, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 .
Nr de ordine in Registrul Comertului : J40/3317/2016, atribuit in data de 04.03.2016;
Stare firma: functiune;
Forma de organizare: Societate pe actiuni;
Cod unic de inregistrare: 35759187 atribuit in data de 07.03.2016;
Durata: nelimitata;
Capital social subscris:6.790.000,00 ron;
Nr. Parti sociale: 679.000
Valoare parti sociale: 10 ron
Contacte firma: Tel 021/335.64.23, Fax:031/780.13.28
Obiectul principal de activitate este Comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor CAEN 4777
Societatea are deschise puncte de lucru pentru magazinele de desfacere si nu exista societati cu drepturi patrimoniale asupra societatii.
Societatea detine urmatoarele puncte de lucru:
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BOUTIQUE BANEASA: Soseaua Bucuresti Ploiesti nr. 42D, Stand 24+25, sector 1, Bucuresti
CELLINI FEERIA: Sos. Bucuresti – Ploiesti nr. 44A, Stand 24, Sector 1, Bucuresti
CELLINI BANEASA: Sos. Bucuresti – Ploiesti nr. 42D, stand 09, Sector 1, Bucuresti;
TAG BANEASA: Sos. Bucuresti – Ploiesti nr. 42D, stand 26, Sector 1, Bucuresti;
CELLINI PLAZA: Bd. Timisoara No. 26, Sector 6, Bucureti, Unitatea G38;
CELLINI PROMENADA: Calea Floreasca nr. 246B, Sector 1, Bucuresti;
CELLINI MALL VITAN: Calea Vitan nr. 55-59, Sector 3, Bucuresti;
CELLINI BRASOV (Coresi Shopping Resort): Str. Zaharia Stancu nr. 1, Brasov, jud. Brasov
CELLINI NYOTA (punct de lucru temporar in incinta Hotelului Nyota): Bd. Mamaia nr. 506, parter, Mamaia, Jud. Constanta
SERVICE CEASURI: Str. Sofia nr. 5, sector 1, Bucuresti
Structura capitalului social se prezinta astfel:
1. Henri Maillardet AG - detine un numar de 645.050 actiuni a cate 10 lei fiecare, in valoare totala de 6.450.500 lei, aport in numerar , reprezentand 95% din capitalul
social;
2. Nicolae Dragos - detine un numar de 33.950 actiuni a cate 10 lei fiecare, in valoare totala de 339.500 lei, aport in numerar , reprezentand 5% din capitalul social;
Societatile legate cu care societatea a desfasurat tranzactii in anul 2021 sunt: Alliance International SRL (CUI 13653630), Instyle Design & Communication SRL
(RO17792363), Babel Communications SRL (RO10630275), Centia Equity Management SRL (RO18356214), Horti Green Invest SA (RO32543471), Henri Maillardet AG (CHE471.217.242)
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Sold la
decembrie
2020

Sold la
decembrie
2020

Sold la
decembrie
2020

Sold la
decembrie
2021

Tranzactii
an 2021

Tranzactii an
2021

Creante
comerciale

Creante
comerciale

Datorii
comerciale

Datorii
comerciale

Cumparari

Vanzari

CENTIA EQUITY
MANAGEMENT SRL

0,00

0,00

2.848.751,83

1.420.661,49

35.875,52

0,00

INSTYLE DESIGN &
COMMUNICATION
SRL

91.043,48

91.349,20

0,00

0,00

0,00

305,72

Creante: refacturare domeniu
web

ALLIANCE
INTERNATIONAL SRL

341.421,08

436.201,84

0,00

0,00

0,00

3.392,72

Creante: refacturare asigurari

HENRI MAILLARDET
AG

0,00

0,00

0,00

84.506,46

315.209,05

0,00

Nume societate
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Tip tranzactii

Datorii: Contract de inchiriere –
refacturare utilitati

Datorii: Cumparare marfa
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Imprumuturi primite de la entitatile afiliate si alte parti legate

Nume
INSTYLE DESIGN &
COMMUNICATION
SRL

Sold la
decembrie
2020 - valuta

Sold la
decembrie
2020 - lei

Miscari an
2021 - valuta

Sold la
decembrie
2021 - valuta

Sold la
decembrie
2021 - lei

569.123,27
euro

2.774.134,48

-569.123,27
euro

-

-

-

-

+486.634,87
ron

-

486.634,87

569.123,27
euro

2.774.134,48

-

486.634,87

HORTI GREEN
INVEST SA

TOTAL

Imprumuturi de la asociati
Nume

Sold la
decembrie
2021 - euro

Sold la
decembrie
2021 - lei
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Imprumuturi acordate entitatilor afiliate si altor parti legate
Nume

Sold la
decembrie
2020 - euro

Sold la
decembrie
2020 - lei

Miscari an
2021

Sold la
decembrie
2021 - euro

Sold la
decembrie
2021 - lei

ALLIANCE
INTERNATIONAL SRL

-

59.611,19

- 59.611,19
ron

-

-

ALLIANCE
INTERNATIONAL SRL

35.980,42

175.382,88

- 35.980,42
eur

-

-

INSTYLE DESIGN &
COMMUNICATION
SRL

-

-

636.087,93
ron

-

636.087,93

BABEL
COMMUNICATIONS
SRL

-

63.817,67

- 63.817,67
ron

-

-

TOTAL

35.980,42

298.811,74

-

636.087,93

Casa si conturi la banci
Contabilitatea disponibilitatilor aflate in banci/casierie si a miscarii acestora, ca urmare a incasarilor si platilor efectuate, s-a tinut distinct in lei si in valuta.
Operatiunile privind incasarile si platile in valuta s-au inregistrat in contabilitate la cursul zilei, comunicat de Banca Nationala a Romaniei.
Operatiunile de vanzare - cumparare de valuta s-au inregistrat in contabilitate la cursul utilizat de banca comerciala la care se efectueaza licitatia cu valuta, fara ca acestea
sa genereze in contabilitate diferente de curs valutar.
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La incheierea exercitiului financiar, diferentele de curs valutar rezultate din evaluarea disponibilitatilor in valuta si a altor valori de trezorerie, la cursul de schimb comunicat
de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii exercitiului financiar, s-au inregistrat in conturile de venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar, dupa caz.
Inventariere anuala s-a efectuat conform Ordin 2861/2009 si s-a intocmit proces verbal de valorificare.
Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si datorii utilizate la 31 decembrie 2021 sunt:
1 EUR = 4,9481 ron
1 USD = 4,3707 ron
1 CHF = 4,7884 ron
1 GBP = 5,8994 ron
1 THB = 0,1317 ron

Societatea prezinta la sfarsitul anului 2021 urmatorul calcul fiscal pt impozitul pe profit:
Total venituri

37,243,812.30

Total cheltuieli

35,104,595.37

Pprofit contabil contabila

2,139,216.93

Deduceri

744,808.87

Amortizare fiscala

632,009.32

Rezerva legala

112,799.55

Cheltuieli nedeductibile

1,187,016.20
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Cheltuieli cu impozitul pe profit
datorat si impozitul pe profit
amanat
Dobânzi/majorări de întârziere,
amenzi, confiscări si penalităţi
datorate către autorităţile
române sau străine

116,774.00

290,003.61

Cheltuieli de protocol care
depăşesc limita prevăzută de
lege

14,908.57

Cheltuieli de sponsorizare şi/sau
mecenat, burse private,
efectuate potrivit legii

65,197.62

Cheltuieli cu amortizarea
contabilă
Alte cheltuieli nedeductibile

687,398.24
12,734.16

Total profit impozabil pentru
anul de raportare, înainte de
reportarea pierderii

2,581,424.27

Pierdere fiscală de recuperat din
anii precedenţi

1,650,509.07

Profit impozabil

930,915.20

Impozit profit 16%

148,946.00
74

CHRONOSTYLE INTERNATIONAL SA
Str. Sofia nr. 5, sector 1, 011837 Bucuresti
J40/3317/2016
RO35759187
Capital social 6.790.000 lei
Cheltuieli de sponsorizare şi/sau
mecenat, burse private,
efectuate potrivit legii
Bonificati 2% cf. OUG 153/2020

29,789.20
2,383.00

Impozit pe profit achitat in
cursul anului

183,890.00

Diferenţa de impozit pe profit de
recuperat

- 67,116.00

Evaluarea riscului
Riscul de piata
Riscul de piaţă se manifestă prin instabilitatea mediului economic care poate influenţa deciziile managementului societăţii. Pentru contracararea efectelor nefavorabile
ale riscului de piaţă, societatea îşi planifică activitatea pe o serie de premise economice fundamentate cât mai realistic.
Economia românească se află în tranziţie, existând multă nesiguranţă cu privire la posibila orientare a politicii şi dezvoltării economice în viitor. Conducerea nu poate
prevedea schimbările ce vor avea loc în România şi efectele acestora asupra situaţiei financiare, asupra rezultatelor din exploatare şi a fluxurilor de trezorerie ale societăţii.
Riscul valutar şi de inflaţie
Societatea efectuează tranzacţii exprimate în diferite valute, inclusiv în dolari americani, franci elvetieni şi euro. Activitatea si rezultatele Companiei sunt expuse fluctuaţiilor
in ratele de schimb valutar ale acestor valute.
Riscul de lichiditate
Politica societăţii este de a menţine suficiente lichidităţi pentru achitarea obligaţiilor în momentul în care devin exigibile. O importantă porţiune de lichidităţi este furnizată
de acţionarul majoritar, Conducerea Societăţii este convinsă că riscul de lichiditate este suficient de bine urmărit în viitorul apropiat.
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Riscul ratei de dobândă
Conducerea Societăţii urmăreşte continuu riscul fluxului de numerar.
Riscul de dobândă are două componente: riscul de rată si riscul fluxului de numerar. Riscul de rată reprezintă riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze ca
urmare a variaţiei ratei de piaţă a dobânzii. Riscul fluxului de numerar reprezintă riscul variaţiei in timp a costurilor cu dobânda..
Riscul de credit
În activitatea sa, Societatea se expune riscului de credit din creanţe (clienţi) şi din fonduri depozitate la instituţiile financiare. Nu se regăsesc concentrări de risc de credit
semnificative. Conducerea Societăţii monitorizează îndeaproape şi în mod constant expunerea la riscul de credit.
Aspecte privitoare la mediu
Activitatea principală a Societăţii are efecte inerente asupra mediului. Efectele asupra mediului ale activităţilor Societăţii sunt monitorizate de autorităţile locale şi de către
conducerea Societăţii.
Corectii cont 117
In cursul anului 2021 nu au fost efectuate corectii asupra rezultatelor exercitiilor anterioare.

CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

Director economic,

Presedinte,

Baragan Magdalena Livia

Nicolae Dragos,
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Raportul auditorului independent
Catre Asociati,
SC CHRONOSTYLE INTERNATIONAL SA

Raport asupra situatiilor financiare
1. Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii SC Chronostyle International
SA (Societatea) care cuprind situatia pozitiei financiare la 31 decembrie 2021,
situatiile rezultatului global, modificarilor capitalurilor proprii si fluxurile de
trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceeasi data si note, continand un
sumar al politicilor contabile semnificative si alte informatii explicative.
Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare
2. Conducerea societatii este responsabila pentru intocmirea si prezentarea fidela a
acestor situatii financiare in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice
nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile
financiare anuale individuale si pentru acel control intern pe care conducerea il
considera necesar pentru a permite intocmirea situatiilor financiare anuale, care sunt
lipsite de denaturare semnificativa, cauzata fie de frauda, fie de eroare.
Responsabilitatea auditorului
3. Responsabilitatea noastra este ca, pe baza auditului efectuat, sa exprimam o opinie
asupra acestor situatii financiare. Noi am efectuat auditul conform standardelor de
audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania. Aceste standarde cer
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ca noi sa respectam cerintele etice, sa planificam si sa efectam auditul in vederea
obtinerii unei asigurari rezonabile ca situatiile financiare nu cuprind denaturari
semnificative.
4. Un audit consta in efectuarea de proceduri pentru obtinerea probelor de audit cu
privire la sumele si informatiile prezentate in situatiile financiare. Procedurile
selectate depind de rationamentul profesional al auditorului, incluzand evaluarea
riscurilor de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, datorate fraudei sau
erorii. In evaluarea acestor riscuri, auditorul ia in considerare controlul intern relevant
pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare ale societatii pentru a
stabili procedurile de audit in circumstantele date, dar nu cu scopul exprimarii unei
opinii asupra eficientei controlului intern al societatii.
Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor
contabile folosite si rezonabilitatea estimarilor contabile elaborate de catre conducere,
precum si evaluarea prezentarii situatiilor financiare luate in ansamblul lor.
5. Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate
pentru a constitui baza opiniei noastre de audit cu rezerve.
Bazele opiniei cu rezerve
6. Noi am emis o opinie cu rezerve asupra situatiilor financiare ale exercitiului 2021,
intrucat am fost angajati auditori ai societatii in data de 04.02.2022 si nu am putut
participa la inventarierea faptica a stocurilor fizice la data de 31.12.2021 si nu am
putut obtine probe de audit satisfacatoare cu privire la eventualele diferente fata de
cantitatile de stocuri la 31 decembrie 2020 prin efectuarea de proceduri alternative de
audit. Bazele opiniei cu rezerve asupra situatiilor financiare pentru exercitiul
financiar incheiat la 31 decembrie au inclus o rezerva, deoarece stocurile la data de
31.12.2020 si la data de 31.12.2021 intra in determinarea costurilor bunurilor vandute
si a performantei financiare ale anului 2020 si respectiv 2021, si nu am fost in masura
sa determinam daca ar fi fost necesara ajustarea sumelor prezentate in situatiile
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financiare pentru „Stocuri” la 31.12 2020 si 31.12.2021, „Rezultatul reportat” la
31.12.2020.
Opinia cu rezerve
7. In opinia noastra, cu exceptia efectelor posibile asupra cifrelor corespondente ale
aspectelor mentionate in paragraful 6, situatiile financiare ofera o imagine fidela a
pozitiei financiare a societatii la data de 31 decembrie 2021, precum si a rezultatului
operatiunilor sale si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la
aceasta data in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014
pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale
individuale si situatiile financiare anuale, aplicabile societatilor comerciale.
Alte aspecte
8. Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea raportului
administratorilor in conformitate cu cerintele OMFP nr. 1802/2014 Reglementarilor
contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare
anuale consolidate, punctele 489 – 492 [punctele 554 - 555], care sa nu detina
denaturari semnificative si pentru acel control intern pe care conducerea il considera
necesar pentru a permite intocmirea raportului administratorului care sa nu contina
denaturari semnificative, datorita fraudei sau erorii.
9. Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv actionarilor Societatii,
in ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta asociatilor
societatii acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit
financiar si nu in alte scopuri. In masura permisa de lege, nu acceptam si nu ne
asumam responsabilitatea decat fata de societate si de actionarii acesteia, in
ansamblu, pentru auditul nostru, pentru raportul asupra situatiilor financiare si
raportul asupra conformitatii sau pentru opinia formata.
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Raport asupra conformitatii raportului administratorilor cu situatiile financiare.
10. In concordanta cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru
aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale
si situatiile financiare anuale, noi am citit raportul administratorului, atasat
situatiilor financiare si numerotat de la pag. 1 la pag. 2. Raportul administratorului
nu face parte din situatiile financiare. In raportul administratorului, noi nu am
identificat informatii financiare care sa fie in mod semnificativ neconcordante cu
informatiile prezentate in situatiile financiare anexate.
Pentru si in numele
R&R AUDIT-ACCOUNT EXPERT HOUSE SRL
inregistrat la Autoritatea pentru Supravegherea Publica
a Activitatii de Audit Statutar din Romania cu numarul FA 1090

Violeta Radu
inregistrat la Autoritatea pentru Supravegherea Publica
a Activitatii de Audit Statutar din Romania cu numarul AF 3943

Bucuresti, 13.05.2022
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