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Catre,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI

Bucuresti

În conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenţii de
instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, va transmitem în anexă Raportul
semestrial la 30.06.2021 al societaţii Dorna Turism S.A.

Raportul semestrial S1 2021 include:
1.Raportul Consiliului de Administraţie şi anexe, în conformitate cu Anexa nr. 14

din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018
2.Situaţia financiar-contabilă aferentă semestrului I 2021
3.Declaraţia pe proprie raspundere a persoanelor responsabile

Toate documentele menţionate la punctele de mai sus vor fi transmise la A.S.F. şi
B.V.B. în format electronic. Raportul semestrial va fi pus la dispoziţia publicului începând
cu data de 13 august 2021, putand fi consultat în forma scrisă la sediul societăţii sau în
format electronic pe website-ul societăţii Dorna Turism S.A. la adresa
www.dornaturism.ro.

Director General,
Ing. Vezeteu Alexandru
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VATRA DORNEI, str. Republicii nr. 5, 725700, jud. SUCEAVA
Nr.inreg. la O.R.C. : J33/159/1991; C.U.I : RO742395
IBAN: RO93 BTRL 0570 1202 3982 81XX Banca Transilvania - Vatra Dornei
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RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
privind activitatea economico - financiară din semestrul I 2021

LA DATA DE 30 IUNIE 2021
CONFORM REGULAMENTULUI A.S.F. NR. 5/2018

Data raportului: 13.08.2021

- Denumirea Societăţii : Societatea DORNA TURISM S.A.
- Sediul social: VATRA DORNEI, str. Republicii, nr.5 , jud. Suceava
- Nr. telefon: 0230/375314, fax: 0230/371778
- Nr. şi data înregistrării la O.R.C.: J33/159/1991
- Cod unic de înregistrare: RO 742395
- Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900RKRH3JT3DOFS58
- Capital social subscris şi vărsat: 3.559.292 lei
- Piaţa ALTERNATIVA pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: PIAŢA

ALTERNATIVĂ AERO
- Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de Dorna Turism SA:

Numar total de actiuni: 1.423.717
Valoare nominala: 2,50 RON

I. Evenimente importante

În perioada semestrului I 2021, activitatea societății DORNA TURISM SA, a fost

afectată de declanșarea și extinderea crizei economice, generată de pandemia COVID

19. Instituirea stării de urgență și a stărilor de alertă, a restricțiilor impuse circulației și

călătoriei, precum și a măsurilor restrictive pentru activitatea de turism, alimentație

publică și tratament balnear, au constituit evenimente importante cu impact semnificativ

asupra activității societății. Având în vedere faptul că domeniul principal de activitate al

societății este turismul și fiind unul din primele domenii afectate de criza menționată, în
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condițiile unui climat de incertitudini, este dificil de preconizat efectele posibile ale

evenimentelor economice viitoare.

Unele dintre măsurile luate de autorităţile centrale, care au ajutat sectorul turismului,

au fost susținerea șomajului tehnic și alte forme de susținere financiară pentru angajaţi,

precum și alte scheme de ajutor, cum ar fi amânarea la plată a datoriilor către bugetul de

stat. În condițiile deficitului de personal specific turismului, societatea a dus o politică de

păstrare a personalului de bază, o mare parte a salariaților beneficiind de somaj tehnic și

indemnizație conform OUG 132/2020.

II. 1. Situaţia economico-financiară

1.1 Analiza situaţiei economico-financiare

a) ANALIZA COMPARATIVǍ A PRINCIPALELOR ELEMENTE DIN BILANŢ

Nr.
crt.

Denumire indicator economico-
financiar

SEMESTRUL I ABATERI
2020 2021 Absolute %

I.1 Active imobilizate 28,440,843 25,874,714 -2,566,129 -9.02
I.2 Active circulante 358,396 976,270 617,874 172.40
I.3 Cheltuieli în avans 469,375 374,265 -95,110 -20.26
I TOTAL ACTIV 29,268,614 27,225,249 -2,043,365 -6.98
II.1 Datorii inclusiv venituri în avans 7,577,912 9,648,739 2,070,827 27.33
II.2 Capitaluri proprii 21,690,702 17,576,510 -4,114,192 -18.97
II TOTAL PASIV 29,268,614 27,225,249 -2,043,365 -6.98
III, Cifra de afaceri 1,977,968 2,762,207 784,239 39.65
IV. VENITURI TOTALE 3,246,858 4,494,273 1,247,415 38.42
V. CHELTUEILI TOTALE 5,048,465 5,881,992 833,527 16.51
VI. REZULTATUL FINANCIAR BRUT -1,801,607 -1,387,719 413,888 -22.97
VII. IMPOZIT SPECIFIC SEM. 1 0 0 0 0.00
VIII. REZULTATUL FINANCIAR NET -1,801,607 -1,387,719 413,888 -22.97

Per total activ și pasiv, bilanţul semestrial al anului 2021 înregistrează o

descreștere în procent de 6,98 % față de anul 2020, care se datorează diminuării

capitalurilor proprii, precum și a activelor imobilizate, prin înregistrarea amortizării aferente.

Ca o facilitate acordată de guvern, și în anul 2021, impozitul specific nu s-a înregistrat ca

obligație de plată la nivelul semestrului I, în contextul crizei economice. Rezultatul

financiar net, respectiv pierderea contabilă înregistrată, este cu 22,97% mai mică decât

pierderea înregistrată în aceeași perioadă a anului anterior.
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b) Contul de profit şi pierderi

ANALIZA COMPARATIVĂ A INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI
CU SEMESTRELE- I 2018, 2019 și 2020

Nr.
crt.

Denumire indicatori
economico- financiari 2018 2019 2020 2021

ABATERI 2020-2021

Absolute %
1 Cifra de afaceri 3,469,541 5,497,893 1,977,968 2,762,207 784,239 39.65
2 Venituri din exploatare 4,245,135 6,315,142 3,246,279 4,493,249 1,246,970 38.41
3 Cheltuieli din exploatare 6,267,845 7,780,454 4,971,364 5,726,518 755,154 15.19
4 Rezultat din exploatare -2,022,710 -1,465,312 -1,725,085 -1,233,269 491,816 -28.51
5 Venituri financiare 2,002 23,356 579 1,024 445 76.86
6 Cheltuieli financiare 137,057 162,740 77,101 155,474 78,373 101.65
7 Rezultat financiar -135,055 -139,384 -76,522 -154,450 -77,928 101.84
8 Venituri totale (rd 2+ 5) 4,247,137 6,338,498 3,246,858 4,494,273 1,247,415 38.42
9 Cheltuieli totale (rd 3+ 6) 6,404,902 7,943,194 5,048,465 5,881,992 833,527 16.51

10 PROFIT BRUT / PIEREDERE ( rd 8-9) -2,157,765 -1,604,696 -1,801,607 -1,387,719 413,888 -22.97
11 Impozit specific 51,300 51,300 0 0 0 -
12 PROFIT/ PIERDERE NETA (rd 10-11) -2,209,065 -1,655,996 -1,801,607 -1,387,719 413,888 -22.97
13 Nr.mediu angajati 141 152 71 91

Analizând indicatorii pe ultimii 4 ani, se observă că, de obicei, pe parcursul primului

semestru, fiind în mare parte extrasezon, s-au înregistrat pierderi contabile semnificative,

care, în condițiile unei activități normale, erau recuperate până la sfârșitul exercițiului

financiar. În anul 2021, chiar dacă activitatea a fost afectată negativ de pandemia Covid

extinsă, pierderea este mai mica față de ceilalți ani, ca urmare a ajutoarelor de stat primite

sub formă de subvenții pentru susținerea salariaților. Numărul mediu de angajaţi a suferit

modificări în ultimii doi ani față de aceeași perioadă a anilor anteriori.

c) CASH FLOW SEMESTRUL 1-2021

Nr.crt Denumire operatiune Valoare
1 Numerar disponibil 01 ianuarie 2021 13,577
2 ÎNCASĂRI DIN:
3 Vânzări mărfuri și servicii către clienți, alte încasări 3,231,558
4 Credite banca 99,946
5 Subvenții primite de la stat pentru șomaj tehnic Kurzarbeit 939,064
6 Alte finanțări și ajutoare de stat 0
7 TOTAL ÎNCASĂRI 4,270,568
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8 PLĂȚI NUMERAR PENTRU:
9 Buget de stat 1,151,882
10 Buget local 27,844
11 Salarii nete, șomaj tehnic și rețineri salarii 1,378,313
12 Plăți credit termen scurt, dobânzi, comisioane 462,977
13 Plăți credit pe termen lung, dobânzi și comisioane 35,245
14 Plăți către furnizori, alte plăți 1,199,675
15 Restituiri fd personal asociati 0
16 TOTAL PLĂȚI 4,255,936
17 Numerar disponibil la 30 iunie 2021 28,209

În perioada semestrului I, s-au înregistrat încasări din vânzări mărfuri și servicii

turistice, precum și subvenții pentru plata salariaților aflați în șomaj tehnic sau ajutoare de

stat conform OUG 132/2020. Plățile efectuate au fost în mare parte către furnizorii de

mărfuri și servicii, plata salariilor, precum și a datoriilor către bugetul statului. Numerarul

existent la sfârșitul perioadei de raportare este în creștere față de cel existent la începutul

anului 2021.

d) ANALIZA REALIZĂRII INDICATORILOR DIN BUGETUL APROBAT PENTRU
SEMESTRUL I 2021

Conform bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, discutat și aprobat în

ședința A.G.A. prin Hotărârea nr. 1/30.03.2021, situația comparativă a datelor previzionate,

cu realizările efective pe semestrul I şi abaterile de la buget sunt următoarele:

Nr.
Crt.

Denumire indicatori economico –
financiari

SEMESTRUL I -2021
ABATERI

PREVIZIONAT
BVC REALIZAT

DIFERENTE
+/- %

1 Venituri din cazare 2,100,000 1,156,823 -943,177 -44.91
2 Venituri din tratament 550,000 467,897 -82,103 -14.93
3 Venituri din apă balneaţie 80,000 50,120 -29,880 -37.35
4 Venituri din alte prestaţii 10,000 15,998 5,998 59.98
5 Venituri din prestari servicii 2,740,000 1,690,838 -1,049,162 -38.29
6 Venituri din chirii 82,000 85,365 3,365 4.10
7 Venituri din vanzarea mărfurilor 2,400,000 935,995 -1,464,005 -61.00
8 Venituri din activitati diverse 35,000 50,009 15,009 42.88
9 CIFRA DE AFACERI 5,257,000 2,762,207 -2,494,793 -47.46
10 Venituri din producţia de laborator 36,000 54,659 18,659 51.83
11 Venituri din reevaluari 733,000 732,762 -238 -0.03
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12 Venituri din subvenţii pt plata
personalului 750,000 939,064 189,064 25.21

13 Venituri ajutor de stat OUG
224/2020 0 0 0 0.00

14
Venituri ajutor de stat OUG
130/2020 Masura 2 Capital de
lucru

725,925 0 -725,925 -100.00

15 Alte venituri din exploatare 14,000 4,557 -9,443 -67.45
16 VENITURI EXPLOATARE 7,515,925 4,493,249 -3,022,676 -40.22
17 VENITURI FINANCIARE 5,000 1,024 -3,976 -79.52
18 VENITURI TOTALE 7,520,925 4,494,273 -3,026,652 -40.24
19 Cheltuieli cu materialele 690,000 349,343 -340,657 -49.37
20 Alte cheltuieli materiale 190,000 69,356 -120,644 -63.50
21 Cheltuieli cu energia şi apa 500,000 265,623 -234,377 -46.88
22 Cheltuieli cu mărfurile 1,200,000 391,372 -808,628 -67.39
23 Cheltuieli cu reparaţiile 90,000 89,110 -890 -0.99
24 Cheltuieli cu asigurările 30,000 21,666 -8,334 -27.78
25 Cheltuieli de protocol, reclamă 25,000 6,006 -18,994 -75.98
26 Cheltuieli de transport 4,000 5,200 1,200 30.00

27 Cheltuieli poştale şi
telecomunicaţii 55,000 52,104 -2,896 -5.27

28 Cheltuieli cu serviciul bancar 70,000 43,829 -26,171 -37.39

29 Alte cheltuieli cu serviciile
executate 250,000 137,858 -112,142 -44.86

30 Cheltuieli cu impozite+taxe 440,000 227,474 -212,526 -48.30
31 Cheltuieli cu amenzi şi penalităţi 30,000 24,225 -5,775 -19.25

32 Cheltuieli cu sponsorizări+cedari
active +alte cheltuieli de expl. 18,000 10,528 -7,472 -41.51

33 Cheltuieli cu amortizările 1,306,000 1,304,091 -1,909 -0.15
34 TOTAL CHELTUIELI MATERIALE 4,898,000 2,997,785 -1,900,215 -38.80
35 Cheltuieli cu deplasările 12,000 2,680 -9,320 -77.67
36 Salarii şi indemnizaţii 3,300,000 2,677,841 -622,159 -18.85

37 Alte cheltuieli cu munca vie (ch cu
asig și protectie sociala) 85,000 48,212 -36,788 -43.28

38 TOTAL CHELTUIELI SALARIALE 3,397,000 2,728,733 -668,267 -19.67
39 CHELTUIELI EXPLOATARE 8,295,000 5,726,518 -2,568,482 -30.96
40 CHELTUIELI FINANCIARE 280,000 155,474 -124,526 -44.47
41 CHELTUIELI TOTALE 8,575,000 5,881,992 -2,693,008 -31.41

42 PROFIT BRUT /PIERDERE
CONTABILǍ -1,054,075 -1,387,719 -333,644 31.65

43 IMPOZIT SPECIFIC 38,650 0 -38,650 -100.00
44 PROFIT / PIERDERE NETǍ -1,092,725 -1,387,719 -294,994 27.00

Comparativ cu prevederile bugetare, s-au înregistrat diferențe la majoritatea

capitolelor de venituri şi cheltuieli. Veniturile din prestări servicii: cazare, masa, tratament

şi alte prestații sunt în scădere cu un procent de 38.29 % față de bugetul previzionat, lucru

determinat în principal de diminuarea Bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul
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2021 și astfel diminuarea veniturilor realizate din prestările de servicii către beneficiarii

biletelor de cazare, masă și tratament balnear.

Cifra de afaceri scade cu 47,46%, însă per total venituri scăderea este de 40,24%

față de previziunile din buget. În afară de veniturile activității de bază, s-au înregistrat

venituri din: chirii, subvenţii primite de la stat pentru plata șomajului tehnic şi a

indemnizațiilor Kurzarbeit, precum și venituri din reevaluarea imobilizărilor.

Cheltuielile materiale sunt cu 38,80% în scădere față de prevederile din buget, iar

cele cu salariile cu 19,67% mai mici. Cheltuielile financiare au fost în scădere cu 44,47%

față de previziuni, întrucât pe perioada primului semestru au fost acordate reeșalonări la

ratele de credit pentru împrumuturile angajate la Banca Transilvania și TBI Bank. Per total

cheltuieli se înregistrează o scădere cu 31,41 % față de prevederile din buget.

Pierderea contabilă netă a crescut cu 27% față de pierderea estimată în bugetul de

venituri și cheltuieli pe semestrul I al anului 2021

II.2. Analiza activităţii societăţii DORNA TURISM SA

2.1 Primul semestru al anului 2021 a fost în continuare marcat de pandemia

declanșată în anul precedent, cand decretarea stării de urgentă a determinat reducerea

drastică a activităţilor economice realizate. Au rămas în vigoare de la începutul anului

curent anumite restricţii, iar cererea pentru servicii a fost mai redusă prin comparaţie cu o

perioadă corespondentă anterioară anului 2020. Pentru ca lichidităţile societății Dorna

Turism SA să nu fie afectate, s-au depus cereri de finanţare pentru accesarea de ajutoare

de stat sau de subvenţii pentru menţinerea forţei de muncă. Datele economice realizate și

prezentate anterior, în comparaţie cu perioadele de referinţă precedente, indică tendinţa

de revenire în viitorul apropiat la activitatea economică obișnuită, respectiv la un regim

normal de funcţionare.

2.2 În perioada semestrului I al anului 2021, comparativ cu aceeași perioadă a

anului trecut, nu au fost efectuate investiții în curs de execuție și nu s-au achitat furnizori

de imobilizări, din cauza efectelor pandemiei și a lichidităților diminuate.

2.3 Prin proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2021, s-au

alocat sumele pentru numărul total al biletelor de tratament balnear, care se vor acorda în

anul în curs prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice.
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Aceste sume aprobate sunt net inferioare celor alocate în anul 2020. Acesta este motivul

pentru care o parte din veniturile din activitatea de bază a societății Dorna Turism SA,

realizate din serviciile prestate către beneficiarii biletelor de tratament balnear emise de

către CNPP, au fost puternic afectate. Faţă de capacitatea ofertată, alocarea pentru seriile

din primul semestru a fost redusă cu un procent de 75%. În perioada corespunzătoare a

anului precedent aceste prestări de servicii au fost suspendate din cauza situaţiei

epidemiologice existente, fiind reluate abia din al doilea semestru.

II.3 Schimbări care afectează capitalul şi administrarea societăţii
Dorna Turism SA

3.1 În semestrul I 2021 nu au existat cazuri în care DORNA TURISM S.A. să nu-şi

fi respectat obligaţiile financiare. Însă, în condițiile actuale ale crizei economice, pentru a

evita dificultăţile în ceea ce privește plata datoriilor, s-a recurs la eșalonarea obligațiilor

către bugetul de stat, conform prederilor legislative în vigoare, precum și la restructurarea

creditelor pe termen lung și scurt, contractate la Banca Transilvania și TBI Bank.

3.2 Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societății Dorna Turism SA,

prin Hotararea nr. 1 din 23.06.2021, a aprobat modificarea actul constitutiv, în sensul

completării prevederilor acestuia cu menţiunea privitoare la politica de remunerare a

societății, precum și pentru reorganizarea activităţii tuturor sediilor secundare ale societății

sub forma unui singur punct de lucru.

Conducerea societăţii Dorna Turism SA

În intervalul primelor 6 luni ale anului 2021 s-a înregistrat modificarea structurii

Consiliului de Administraţie al societății Dorna Turism SA, după cum urmează:

-în perioada 01.01.2021-29.03.2021 componenţa Consiliului de administraţie a fost

următoarea:

-Vezeteu Alexandru - Preşedinte

-Cozma Gabriel-Ştefan - Membru

-Ungureanu Liviu - Membru
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-în perioada 30.03.2021-30.06.2021 componenţa Consiliului de administraţie a fost

următoarea:

-Vezeteu Alexandru - Preşedinte

-Cozma Gabriel-Ştefan - Membru

-Buliga Mihai - Membru

Conducerea executivă este alcatuită din:

- Vezeteu Alexandru - director general - contract de mandat pana la 22.01.2022;

- Roșu Elena - director economic - perioadă nedeterminată

- Vezeteu Alexandra - director comercial - perioadă nedeterminată

- Haja Georgeta - director medical - perioadă nedeterminată

Copii ale documentelor justificative pentru modificarea structurii de conducere și a actului

constitutiv al societății sunt anexate la prezentul Raport.

II.4 Tranzacţii semnificative

În cazul emitenţilor de acţiuni, informaţii privind tranzacţiile majore încheiate de

emitent cu persoanele cu care acţionează în mod concertat sau în care au fost implicate

aceste persoane în perioada de timp relevantă.

-Nu este cazul

Menţionăm faptul că situațiile contabile semestriale încheiate la data de 30.06.2021

nu au fost auditate.

PREŞEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
DORNA TURISM SA – Vatra Dornei

Ing. Vezeteu Alexandru
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DORNA TURISM S.A. 
Complex hotelier*** Bradul - Calimani 

DECIZIE 

din 30 martie 2021 

Consiliul de Administratie al societatii DORNA TURISM SA, cu sediul in Vatra Domei, 

str. Republicii nr. 5,judetul Suceava, avand nr. de inreg. ORC 133/159/1991, C.U.I. RO742395, 

in conformitate cu actele normative Ill vigoare �i cu prevederile Regulamentului intern al 

Consiliului de Administratie, urmare a exprimarii voturilor favorabile ale celor doi administratori, 

asupra punctelor incluse pe Ordinea de zi in cadrul �edintei Consiliului de Administratie din data 

de 30 martie 2021, 

DECIDE: 

Art. 1 - Consiliul de Administratie ia act de schimbarea componentei conducerii societatii 

Dorna Turism SA, prin renuntarea dlui. Liviu UNGUREANU la mandatul de administrator, 

incepand cu data de 30.03.2021, conform notificarii foregistrate cu nr. 535 din data de 

16.03.2021. 

Art. 2 - Se aproba numirea in functia de administrator provizoriu a dlui. Mihai BULIGA, 

incepand cu data de 30.03.2021 �i pana la data de 24.11.2021, data expirarii mandatului 

actualului Consiliu de Administratie �i data de la care Adunarea Generala Ordinara a 

Actionarilor va alege administratorii pentru un nou mandat. DI. Mihai BULIGA este cetatean 

roman, domiciliat in municipiul Bistrita, str. Granicerilor, nr. 13, et. 3, ap. 7, jud. Bistrita-Nasaud, 

identificat prin CI seria XB nr. 516501 eliberata de SPCLEP Bistrita la data de 21.06.2016, 

valabila pana la 18.06.2026, CNP 1720618060823. 

Art. 3 - Se aproba imputernicirea dlui Vezeteu Alexandru, in calitate de director general 

al societatii Dorna Turism SA, pentru efectuarea forrnalitatilor legale de inregistrare �i publicare 

a prezentei Decizii la ORC Suceava. 

Membru CA, 

PRE�EDINTELE 

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, 

Ing. ezeteu Alexandru 

Secretar CA, 

Dna. Vezeteu Alexandra 

(__�
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DECLARAȚIE
În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991

S-au întocmit Raportările contabile semestriale la data de 30.06.2021
Entitatea: Societatea DORNA TURISM S.A.
VATRA DORNEI
Judetul: 33—SUCEAVA
Adresa: localitatea VATRA DORNEI, str. REPUBLICII nr. 5, tel. 0230/375314
Număr din registrul comertului: J 33/159/1991
Forma de proprietate: 34—Societăți comerciale pe acțiuni
Activitatea preponderentă ( cod si denumire clasa CAEN): 5510 — Hoteluri si
alte facilități de cazare similare
Cod unic de inregistrare: RO 742395

Subsemnata ROȘU ELENA, conform art. 10 alin. (1) din Legea
contabilității nr. 82/ 1991, având calitatea de DIRECTOR ECONOMIC, îmi
asum răspunderea pentru întocmirea raportărilor contabile la data de
30.06.2021.

a) Politicile contabile utilizate la întocmirea raportărilor contabile sunt în
conformitate cu reglementările contabile aplicate.

b) Raportările contabile semestriale oferă o imagine fidelă a poziției
financiare, performanței financiare si a celorlalte informații referitoare la
activitatea desfășurată.

c) Persoana juridică isi desfasoară activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura




