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RAPORT ANUAL 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, 

Codului BVB si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 

  

Data raportului 31.07.2020 

Denumirea entitatii emitente SC “FAIMAR” S.A. - FMAR 

Sediul social Baia Mare, str. Oborului, nr.1  

Numarul de telefon/fax/email 0262226935; 02624444; faimar@faimar.ro 

Codul Unic de Inregistrare  RO 2943069 

Numar de ordine in Registrul Comertului J24/35/1991 

Piata reglementata pe care se 

tranzactioneaza valorile mobiliare emise 

Bursa de Valori Bucuresti – ATS, AeRO - Standard 

Capital social subscris si varsat 4.186.806,50 lei impartit in 41.868.065 actiuni nominative.  

   

RAPORT ANUAL 2019:  

- Raportul Administratorului special;  

- Declarația privind Guvernanța Corporativă; 

- Situațiile financiare aferente anului 2019; 

- Declaratia persoanelor responsabile din cadrul emitentului. 

 

Raportarea contabila anuală nu a fost auditată. 

Raportul este publicat si pe pagina web a Societatii www.faimar.ro. 
  
Administrator judiciar provizoriu DVA IPURL                                       Administrator special  
Av. Ciprian Vălean                                                                               Av. Stoicescu Daniel 
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RAPORT ANUAL 2019 

AL ADMINISTRATORULUI SPECIAL 

AL S.C. FAIMAR S.A. BAIA MARE 

(ÎN INSOLVENȚĂ) 

 

  

Înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Maramureș 

Număr de ordine J24/35/1991; C.U.I. 2943069 - atribut fiscal " RO'' 

Capital social subscris și vărsat: 4.186.806,50 RON 

Sediul social: Baia-Mare, Str. Oborului nr. 1 - județul Maramureș 

Tel. 0262-226935, Fax. 0262-224444, E-mail. faimar@faimar.ro 

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise 

BVB-ATS, categ. AeRO Standard (suspendate de la tranzacționare) 

 

  

1. PREZENTARE GENERALA  

 

Societatea FAIMAR S.A. își desfășoară activitatea conform Legilor nr. 

15/1990 și nr. 31/1990 cu privire la organizarea și conducerea societăților.  

 

În anul 1978, în conformitate cu Decretul nr. 329/25.08.1978 a luat ființă 

Intreprinderea de Faianță și Sticlărie ”Faimar” Baia Mare prin preluarea secției 

de ceramică de la Intreprinderea de Producție Locală Baia Mare, unde se 

produceau cahle de teracotă și ceramică artizanală și a Fabricii de Sticlărie 

Fărcașa.  

În septembrie 1979 se termină investiția și intră în funcțiune fabrica de 

faianță menaj.  

În anul 1982 secția ceramică se modernizează și se reprofilează pe 

producerea de faianță de menaj și decorativă.  

În anul 1991 ca urmare a adoptării Legii nr. 15/1990 și a H.G. nr. 1224/1990, 

Intreprinderea de faianță și sticlarie Faimar Baia Mare se transformă în 

societatea comercială pe acțiuni FAIMAR Baia Mare. Un an mai tarziu, din 

societate se desprinde secția de ceramică decorativă și de menaj care se 

transformă în societatea comercială CERAMAR S.A. Baia Mare.  

S.C. FAIMAR S.A. – denumire sub care functionează din 1991 are în 

structura organizatorică:  

- Fabrica de ceramica situată în Baia Mare, str. Oborului, nr. 1  

- Secția de sticlărie situată în localitatea Fărcașa.  

 



 

  În prezent, S.C. FAIMAR S.A. prin produsele sale a devenit o marcă 

recunoscută și apreciată pe piețele din Europa. Adoptând un sistem de 

management al calității în conformitate cu standardele internaționale societatea 

este pregătită să răspundă cerințelor și solicitărilor tuturor clienților săi. 

Colectivul de specialiști existent la această oră în cadrul S.C. FAIMAR S.A. este 

pregatit să răspundă tuturor cerințelor și exigențelor clienților.  

Începând de la data de 8 iunie 2018 asupra societății a fost 

deschisăprocedura insolvenței ca urmare a creșterii datoriilor fața de furnizorii 

de materii prime și materiale, precum și cele către prestatorii de servicii și 

bugetul de stat.  

Administrarea societății este asigurată de Administratorul special al S.C. 

FAIMAR S.A. Baia Mare, dl.  Av. Daniel Stoicescu sub supravegherea 

Administratorului judiciar DVA IPURL Baia Mare.  

 

2. PERFORMANTA FINANCIARA SI RAPORTARILE CONTABILE  

 

Menționăm că Situatiile financiare nu au fost auditate.  

 

Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau 

factorilor de incertitudine ce afecteză sau ar putea afecta lichiditatea societății, 

comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. 

 

Influența negativă asupra rezultatelor obținute in anul 2019 se motivează 

prin faptul ca activitatea s-a desfașurat in condiții de criză economică 

globalizată, scăderea numărului de angajați și lipsa unei forțe de muncă 

calificată.  

Alte cauze obiective care au influențat evoluția financiară in anul 2019 au 

fost creşterile semnificative ale preţurilor materiilor prime, gazelor naturale şi 

ale celorlalte utilităţi.  

În concluzie se observă o scădere a cifrei de afaceri si a veniturilor, care 

afecteazăgrav lichiditatea și solvabilitatea societății.  

Precizăm că societatea își continuă funcționarea și face eforturi pentru a-şi 

continua activitatea și implicit să-și realizeze obiectivele şi să execute obligatiile 

sale în perioada de observație.  

Capitalizarea în continuare a societății este un obiectiv fundamental pe 

termen mediu și lung, oferind singura bază reală de asigurare de profituri în 

perspectivă.  

 

3. ACTIVITATEA DE MANAGEMENT  

 

În cadrul societății, sistemul executiv a fost asigurat de directorul general 

și de șefii de departamente, cu rol de coordonare, control şi îndrumare 



metodologică de ansamblu în domeniile producției, marketingului, resurselor 

umane și financiare.  

Managementul unei entităţi economice gravitează în jurul unor activităţi 

pe care trebuie să le înfăptuiască şi care, de fapt, se sintetizează în funcţiile sale. 

Astfel, procesul de management include, alături de funcţiile previziune, 

organizare, coordonare, antrenare-motivaţie şi funcţia de control-evaluare, ce 

reprezintă ansamblul acţiunilor de evaluare a rezultatelor societății, a verigilor ei 

organizatorice şi a fiecărui salariat, de identificare a abaterilor care apar de la 

obiectivele, normele, standardele, termenele stabilite iniţial, a cauzelor care le-

au generat, precum şi de adoptare de măsuri care să asigure eliminarea acestor 

abateri. La nivelul societății coexistă în mod integrat forme diferite de control.  

 

4. MASURI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII  

 

În cadrul societății se acordă o deosebită atenţie calităţii produselor 

livrate. Sunt folosite instrumentele clasice de control al calităţii, dar se încearcă 

şi alte metode mai moderne. Se va pune un accent deosebit pe livrarea 

produselor în conformitate cu cerințele clienților. Se vor adopta măsuri concrete 

în scop realist ca fiecare operaţie pe fluxul de producție să se execute corect. 

Îmbunătăţirea calităţii trebuie să fie o acţiune continuă şi nu sporadică, o 

preîntâmpinare a defectelor şi nu remedierea lor, o abordare sistematică, 

profesională.  

Ea trebuie să includă în politica societății, reuniuni pregătitoare, studii de 

satisfacere a clientului, planuri de acţiuni şi aplicarea lor, studiul punctelor 

critice din întreprindere, studii de fiabilitate şi mentenabilitate, formarea 

personalului în domeniul calităţii.  

Calitatea pe piaţă a societății înseamnă mai mult decât calitatea produselor 

sale. Ea include: calitatea muncii fiecărui salariat, calitatea colaborării între 

componentele interne ale firmei şi între firmă şi exterior, politica firmei în 

domeniul calităţii. Activitatea pentru obţinerea calităţii totale trebuie să înceapă 

printr-un efort considerabil de motivare a personalului. Acest efort conduce la a 

apela la tehnici şi metode de management al resurselor umane.  

Există voința clară a majorității acționarilor de a continua activitatea și de 

a lua toate măsurile pentru redresarea și dezvoltarea activităților și a scopului 

societății, fapt care va avea efecte benefice pe termen lung pentru toți acționarii. 

Investitorii trebuie să analizeze cu prudență riscurile de investiție ridicate, care 

coexistă cu incertitudini specifice societății, riscuri ce provin și din 

particularitățile societății, dar sunt mai ales generate de criza economică si 

fiscalo-politico-socială din România, ca și de situația din Europa și UE. 

Investitorii potențiali trebuie să analizeze aceste riscuri și prin prisma recesiunii 

globale care se preconizează după pandemia de COVID 19.  

Mai sunt de menționat și anumite riscuri de ordin global care pot avea 

efect asupra tuturor societăților care iși desfășoară activtatea in cadrul economiei 



românești, unele dintre ele fiind specifice domeniilor in care activează 

societatea. Între acestea se remarcă reducerea cererii prin scăderea puterii de 

cumpărare a populației și a persoanelor juridice fără acces la surse de finanțare a 

investițiilor, prin apariția unor elemente de risc direct cauzate de criza 

economică puternică din România. Prețurile energiei și combustibililor pot 

antrena scăderea consumului și implicit al cererii. Specific domeniilor noastre de 

activitate continuă să existe riscul de a ne confrunta cu elementele de criză 

economică. Alte riscuri aflate in afara controlului societatii sunt schimbarea 

accelerată a legislației economice și mai ales a legislației fiscale care a creat un 

fenomen de diminuare a interesului investitorilor străini in proiectele pe care 

societatea și le-a programat la inceputul anului 2019.  

Trebuie continuate eforturile de a atrage in societate interesul angajatilor, 

de a gasi cei mai buni funizori de pe piață, de a gasi noi clienți, de a valorifica 

ceea ce aduce costuri reduse cu o profitabilitate mai mare și de a desfășura 

activități pentru clienți din străinătate, cu putere mare de cumpărare și investiție 

etc.  

 

  5. SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZĂ CAPITALUL ȘI  

ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII COMERCIALE  

 

Începând cu data de 08.06.2018, în conformitate cu prevederile art. 66 din 

Legea nr. 85/2014 privind prevenirea insolvenței și de insolvență, societatea a 

intrat în procedura insolvenței în dosarul nr. 1162/100/2018 aflat pe rolul 

Tribunalului Maramureș, în prezent societatea aflându-se în perioada de 

supraveghere în vederea reorganizării.  

Administrarea societății se realizează de către administratorul special 

desemnat de acționari sub supravegherea administratorului judiciar reprezentant 

al creditorilor societății.  

Tranzacționarea acțiunilor emise de societate la Bursa de Valori București 

a fost suspendată, în condițiile legii, la deschiderea procedurii insolvenței.  

 

  6. TRANZACȚII SEMNIFICATIVE  

 

Nu este cazul.  

 

7. CONCLUZII  

 

Contextul economic şi social actual, de restrângere a cheltuielilor bugetare, de 

restructurare a activităţii determină în mod iminent şi pentru S.C. Faimar S.A. 

Baia Mare necesitatea producerii unor schimbări substanţiale, având drept scop 

final eficientizarea activităţii şi obţinerea performanţelor operaţionale şi 

financiare care să ne recomande ca o companie competitivă pe piaţa de profil, 

atât internă dar mai ales pe cea internațională.  



Managerierea acestui proces, în concordanţă cu principiile clasice de 

management, reprezintă un demers conştient de conducere şi coordonare a 

acţiunilor si activităţilor individuale şi de grup, precum şi de mobilizare şi 

alocare a resurselor societății în vederea îndeplinirii obiectivelor acesteia în 

concordanţă cu misiunea, obiectivele şi resposabilităţile sale economice şi 

sociale.  

 

Administrator special  

Daniel STOICESCU  
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BILANT
la data de 31.12.2019

Cod 10 - lei-

Denumirea elementului

,iir:r rnulole tle calcul se refetra let Nn,rd, din col.B)

Nr.rd.
OMFP
nr 3781 I
2019

Nr.
rd.

Sold la:

01.01 .2019 31.12.2019

A B 1 2
,I\" AC TIVE IMOEILIZATE

I. IiMOBI LIZARI NECORPORALE

1 .Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) 01 0l
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) 02 02

J. Loncesrunr, brevete, licen{e, marci comerciale, drepturi 5i active similare
gi alte imobilizari necorporale (ct. 205 + 208 - 2BO5 - 2808 - 2gO5 - 2gOB\

03 03 52t 527

4. l-ond comercial (ct.2071-2807) 04 04

5.Acttve necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale
(ct 206-2806-2906) 05 05

6. Avansuri (c1.4094 - 4904) 06 06

I u rAL (rd.ot ta 06) 07 a7 527 527
II. IMOBII-IZARI CORPORALE

l,Terenuri gi construc!ii (ct.211 i-212-2811 -2812-29j1 -2912\ 08 08 10.346.780 10.048.54€

2. lnstalalii tehnice gi ma5ini (ct. 2 t 3 + 223 - 28j3 - 291|3) 09 09 1.436.378 1 .122.111

3. Alte instala{ii, utilaje 5i mobilier (ct.214+224-28:r4-2914\ 10 10 651 651

4, lnvestitii imobiliare (ct. 21 5 - 28115 - 2915) t1 11

i _ 5 lmobilizari corporale in curs de executie (ct.231-2931) 12 12 521.942 521.941

6.lnvestitii imobiliare in curs de executie (ct.235-2935) t3 13

C1

/.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor nrinerale
216-2816-29i6) 14 14

B.Active b iol o g i ce p rod u ctive (ct.2't 7 +227 -281 7 -29 1 7) 15 15

_ 9. Avansuri (ct.4093 - 4903) t6 't6

TOTAL (rd. 08 la 16) t7 17 12.305.7 51 11.693.251

III. IMOBILIZARI FINANCIARE

1. Actiuni de{inute la filiale (ct.261 -2961\ t8 18

2. lmprumuturi acordate entitililor din grup (cL267 j + 2672-2964) 19 19

L J. Actrunrte detrnute la entitatile asociate si la entitatile controlate in
,. ornun (c1.262+263 - 2962) 20 20

4. lmprumuturi acordate entititilor asociate si entitatilor controlate rn
,:or^nun (ct.2673 + 2674 - 2965\ 21 21

5. Alte titluri imobilizate (ct.265 +2$6- 2963) 22 22 6.821 6.824

c'i

6. Alte imprumuturi
2675" +2676* +2677 +2678x + 2679x-2966*-2968x) 23

TOTAL (rd. 18 la 23) 24 2:4 6.824 6.824

ACT|VE f MOB|L|ZATE - TOTAL (rd.07 + 17 +241 25 25 12.313.102 11 .700.602

11. l{CI'|VE CIRCU LANTE

IOCURI
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r. rvrareflr pnme 5r materiale consumabile (ct.301 + 302 + 303 +/_ 309 +321 +

i22+ 323 + 328+351 + 358+ 381 +/-388-391 -392-3951-3958-398) 26 26 370.644 465.100

lld ln curs oe execulle (ct. JJ | + 332 + 341 +/_ 34gx _ 393 _ 3941
139-tr2) 27 11 545.679 416.612

-r. rruuuse ilnrre Ir marrufl (ct. J45 + 346 + 347 +/-349* + 354+ 356 + 357 +
:i61 +326 +/-368 +371 +327 +/-378-3945-3946- 3947 - 3953 -3954- 3955
t1a.!_3%l- 3e6 - 3e7 - din ct.4428)
zl Avansuri (ct,4091- 4901)

TOTAU- (rd.26la 29)

28 28 1.026.375 1.461.44i

29

30

.ll

JI

29

30 1.942.698 2.343.159

i Il. CREAFJTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioadd mar mare
l'-le un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

31

l . Lrean{.e comercrare 1 ) (ct. 26l5" + 267 6 *+ 267 gx + 2679" - 2966x _ 2g6g* +,:::-, r::!. 413 + 418 - 4902- 4e1)

?,. Sume de incasat A" tu 
"naiaelltu 

ufiliate (ct. 45.l*o - 495x)

1.354.s48 1 .149.189

32

r. rurile (le Incasar oe ra entrtaltle asociate si entitatile controlate in comun
(ct. 453*" - 495") 33

34

33

568.178 444.495

'r. frrre credrl!e \cr. +25+4262+43 l^*-t436"" + 437xx+ 4392+441xx+4424+ din
rr/t428'x*+ 444x*+445+446xx+447x++4492+4592+4662+ 46'1 1- 473*x - 496 +

!Ii) _
Ii. Capital subscris 5i nevirsat (ct.456 - 495*)
..

34

.35

JO

35

JJd

(3or )

3/ 3j6 1.922.726 1.593.684

LYtl,Tr PE TERMEN scuRr

1. Ar,{iuni detinute la entitalile afiliate (ct. 501 - 591) 38

39

37

i-

iLl. | 14
t-
I

.v, cAsA 5t coNTURt LA BANCI
(din ct.508+ct. 51j2+ 512 + 531 + 532 + 541+ 542)

ACTIVE CIRCIILANTE - TOTAL (rd.30 + 36 + 39 + 40)

38

40

4l

42

39

40 309.711 331.076

41 4.17 5.135 4.267.919

C. CHELT't!lELl lN AVANS (ct.471) (rd.43+44)

5ume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct.4Z1.-)

43 A1 308.020 202.664

44 43 308.020 202.664
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct.4/r1*)

). DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE PERIOADA DE PANA
-lr 1 AN

1. lmprumuturi din emisiunea de obligaliuni, prezentAndu_se separat
rnprumuiurile din emisiunea de obliqaliuni convertibile (ct. 161 + ,l681 - .l69)

45 44

46 45

r.5ume datorate institutiilor de credit (ct. I62i + 1622 + 1624 + i625 r
162.7 + 1682 + 5191 + 5i 92 + 5198)

3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)- 
7O.t"rii comerciale - furnizori (ct.401 + 404 + 408)

5. Efecte de comer! de pldtit (ct.403 + 405)

6. Sume datorate entita{ilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 45,l***)
7. Surne datorate entita!ilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct.

| 663+1 686+2692+2693+ 453*x{')

47

4B

49

46 2.447.841 2.827.422

47 73.31 67.023

48 4.331.969 3.778.944

50

5l

49

50 85.000 85.000

52 51
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B. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale 5i datoriile privind asigurdrile sociale
(,c1. 

1 6 )3 -r 1 626 + 1 67 + 1 687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 428i +
.131***+ 436*+*+ 437xxx + 439'l + 441x*x + 4423 +4429*xx + 444x+x + 446xxx +
,!1;47xx* 1 4491 +455 +456*x* + 457 +4591 + 462 + 4661+ 473xxx+ 5Og+ 5196
i _s193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

53 52 2.696.208 3.569.379

TOTAL (rd.45 la 52) t4 53 9.634.334 10.327.768
:" iI,L I I I/E LINLULrrI\I I E NE I E/!JA I UKII CURTNTE NETE
rq.{ . 4'l +43-53 -VO-73-V6l 55 54 -5.167.894 -5.857.185

IOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.25+44+54) 56 55 7.145.208 5.843.417
Ii" DATORI!: SUMEI-E CARE TREBUIE PLATITE IIVTN-O PERIOADA
qn Al N,IARE DE 1 AN

'l . lmprumuturi din emisiunea de obligaliuni, prezentandu-se separat
rrpruinuiurile din emisiunea de obligaliuni convertibile (ct. 161 + 1681 - i69)

t7 56

2. Sume clatorate instituliilor de credit (ct. j621 + 1622 + 1624 + j625 +
| 627 + 1682 -r 5191 r- -51 92 + 5198) 58 57 369.690 233.32C

3. Avansuri incasate in contui comenzilor (ct.419) 59 58

4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401 + 404 + 409) 50 59

e de comer! de platit (ct.403 + 405) 61 OU

6.5ume datorate entita{ilor din grup (ct. 1661 + 1685 +2691 + 451***) 52 61

(ct.
7. Sume datorate entitS{ilor asociate si entitdf ilor controlate in comun
1663 + 1 686 + 2692 +2693+ 453""*) 63 62

B. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale gi datoriile privind asigurarile sociale
ici. 1 623 +'t 626 + 1 67 + 1 687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 +
+3 1 

{.x}r + 436+xx +437xxr: + 4381 + 441*x+ + 4423 + 4429""" + 444x+x + 446+xx +
147!:xx + 4491 +455 + 456*** + 4581+462+4661+. 473xx" + 509 + 51 86 + 51 93
r- 5194 + 51 95 + 5196 + 5197)

64 o5

TOTAL (rd"56 la 63) 65 64 369.690 233.326

;-.I, PROVflZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 151 5+1517 66 65

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 67 oo

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512+ 1513 + 1514 + 15lB) 68 67

IUIAL(rd"65 Ia67 69 68

. VENITURI It{ AVANS

l. subventii pentru investi{ii (ct.475)(rd. 7O+711 70 ov 1.85€

Sume de reluat intro perioada de pana la un an (ct.475*) 71 70

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct.475*) 72 71 1.85r

2. Venituri inregistrate in avans (cI.472) (rd.73 +741 73 72 16.715

5ume de reluat ir-rtr-o perioada de pana la un an (ct.472") 74 73 16.715

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an lct.472x) 75 74

3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienl
(ct.478){rd.v6+771 76 75

)ume oe retuar Intr-o penoada de pana la un an (ct.479*)
77 76

5Ume oe retuat Intr-o mai mare de un an (r:t.478*)
78 77

Fond comercial negativ (ct.2075) 7a 7B

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + ZBI 80 79 18.573
r" cAPtTAL 5t REZERVE

I. CAPITAL

1. Capital subscris vdrsat (ct. 10.l2) B1 80 4.186.807 4.186.807
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2. Lapital subscris nevarsat (ct. 101 1) 82 B1

J. Patrimoniul regiei (ct. 101 5) 83 82

4. Pal.rimoniul institutelor nalionale de cercetare-dezvoiltare (ct. l01g)

5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)

84 83

85 84

TOTAL {rd.80la 84) B6 85 4.186.807 4.186.80i

ll. PRIME DE (APITAE- (ct. 104) 87 86

il!. ilEzEKVE lJrN REEVALUARE (ct. 'l05)
8B 87 1.248.885 1.248.885

_1ll:grvE
_ ' 

li*l"" lugale (ct. 1061) 89 88 386.490 386.490

]- 1l-t"t tttt"ttt" tt' 90 B9

_ .1. ltlte rezerve (ct. 1068) 91 90 457.O39 457.039

I C, I AL (rd.88 la 901 92 91 843.529 843.529
Aclruni proprii (ct. 109) 93 92

Cdgtiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) at 93

- _Ig$rilegate de instrumentele de capitaluriproprii(ct. 149) 95 94

1I. PROFITIJL 5AU PIERDEREA REPORTAT(A) SOLDC (ct.117) 96 95 1.868.546 494.439

SOI-DD(ct.117) 97 96 0 0

\fl. pRoFtTUt_ sAU ptERDEREA EXERCtTtULUt FtNANC|AR

SOI-D C (ct. 121) 9B 97 0

SOI-D D (ct. 121 ) 99 9B 1.374.'.t07 1.163.569

Repartizarea profitului (ct. 129) 100 99

'L'ITI I 
'{LL'ItI 

FI{L'TKII

97-98-99\
I u I AL lro. 65+46+Et+91-92+93-94+95_96

101 100 6.773.560 5.610.091

Frzrtrimoniul public (ct. 'l 016) 102 t01

F)atrimoniul privat (ct. 1017) 2) 103 102

(APf TAt-URf - TOTAL (rd.100+101+t 02) (rd.25+ 41+42-53_64-6g_Vg) 104 103 6.773.66A 5.6 1 0.091

I

I'l"
Sr trna de control F10 : 193187633 / 7103s4993

x) Ccnturi de repartizat dupd natura elementelor respective
"*) Solduri debitoare ale conturilor respective.
*,,") Solduri creditoare ale conturilor respective.

ADMINISTRATOR,

1 ) liumele inscrise la acest rand fi pre te din contul 267s I a 2679 reprezinte creanlele aferente
contractelor de leasing financiar 5i alt contracte asimilate, precum 5i alte creanle imobilizate, scadente
intr-o pcrioadii mai mica de l2luni.
2) 5e le cirora le sunt incide inului ministrului finantelorpubli ntnr buqet nr.6681201 preciz;rilor privind intocmirea
tr act izat al bunurilor imobil d a statului si a dreoturilor
reale fic;rile si completdrile

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenurnele

FrancziaAgota

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

l{umele si prenumele

Barbos Vlad Dumitru

Semrratu ra Calitatea

Semndtura
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CONTUL DE I]ROFIT $I PIERDERE

la data de 31 .12.2019

od 20 -lei-

Den umirea indicatorilor

riulele tje i_alcul se refera Ia frlr"rd. din col.B)

, Cifra de afaceri netd (rd. 02+03-04+06)

P ro d u c{i a vd n d ut a (ct.7 O 1 +7 O2+7 03 +7 O4+7 O5+7 06 +7 OB)

V"nituri Oin vdnzarea mdrfurilor (ct.707\

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

Nr.nd,
OMFF'

nr 3181 /
2019

Nr.
rd.

Exercifiul financiar

201 8 2019

B

0l

1

't3.342.430

2

0t 9.271.291

02 02

03

13.327.605

14.825

9.263.567

7.72403

04 o4

'r€1fl LriFr {1$t{loffitrzfii?f€g-t5ti?te de-en+iffiifr*r*dia#in_{+eg*sFr+gffe{a+

ry 1lTilerulare eernrniefe-d€-te*sintj-{d=76€E }

Vernituri din subven!ii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.74.11

05

0605

ventl(Jri aterente costuiui productiei in curs de execu{ie

s.r.rc-'-
Sold I)

(ct 711+712)

06 07 685.215 1.043.341

07 08 0 0
vcruLurIurn prouuclta oe tmooiltzan necorporale si corpcrrale
(cl,721+ 722\ 08 09

enrtun drn reevaluarea imobilizirilor corporale (ct. 755 09 l0
/enlturl din produclia de investitii imobiliare (clt72S)

Vcniiuri din subventii de exploatare
(ct. 7 41 2 + 7 411 + tl +l q + 7 41 5 + 7 41 6 + 7 417 + 7 41g)

t0 11

1l 12

ituri din exploatare (ct.75i +758+7Bt 5) 12 13 4.901 'l.B5B

'orn care, venituri din subvenlii pentru investilii (ct.75g4)

.drn car€t, venituri din fondul comercial negativ (ct.7g.l 5)

iNlruRl DIN EXPLOATARE - TorAL (rd. 01+07-08+09+'to+1 1+12.+rB

.l cr*.rrri"-|i * r.nuau,'iil" prime gi materialele consumabiler (ct.601+602)

IJ 14

15

1.776 1.858

t4

t5 16 14.032.54e 1 0.31 6.490

t6 17 2.653.037 1.687.636
Arte cnettuteti materiale (ct.603+604+606+609) 17 18 734.399 4'l 5.31 0
b) Atte chettuieli externe (cu energie li apjXct.605)

'.c) (_hettuieli privind m)rfurile (ct.607)

R".lwerk

-heltuieli ., p.rronui..rl A-

l8 19 2.333.644 2.070.439

t9 20 13.1 13 8.852

20 21

22 7.409.045 5.665.68521

:,, "11I1"r ", 
Zal (.t .641 + 642+ 643+ 644)

Cheltuieli cu asigurarile 5r proteclia sociala (cI.645+646)

23 7.213.064 5.528.653

23 24 195.981 137.032

(rd.26-27)
pr rvil ru ililuuiltzdr|te corporale 5l necrcrporale

1) Cheltuieli (ct.681 1+681 3+6817 + din ct.68i B)

2) Venituri (ct.7813 + dirr ct.7Bl B)

24 25 697.e8s 655.024

25 26 697.985 655.024

26 27

uu5r.lfl oe vatoare pnvtnd activele circulante (rd. 2g _ 30) 27 28

1.
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o. t) Lhettuieti (r_t.654r_6814 r din ct 6g1B)

b.2) Venituri (ct.754+7814 + cjin ct.78l B)

1 l. Alte cheltuieli de exploatare (rd.32 la E?)

t 1.1. Cheltuieli privind prestaliile externe
(ct.6 1 1 +61 2+ 613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)

i t.2. LheltLtielicu alte impozite, taxe gi vdrsJnrinte asimilate;
cheltuieli reprezentand transferuri gi contribulii datorate in baza unor

_ acte norrnative speciale(ct. 635 + 6596x)

113 
lh"lftlTt*"c!ia m ed i ut u i inconj u rator (ct. 652)

| 1.4 Cheltuieli din reevalu,area imobilizirilor corporale (.t. ,;St 
--

_ 
I 1.5. cheltuieli privind calamitd{ile gi alte evenimente similare (ct. 6587)

i 1.6. Alte cheltuieli (ct.ost+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

2B 29

29 30

30 31 1.309.063 849.84e

JI 32 798.02t 391.173

32 33 425.825 395.296

3] 34 2.493 2.982

34 35

35 36

36 37 82.723 60.395
- .rheF,JFefifltr€
i<:rfsH'ui'iyrr+e+-alsre+r+n+.rt-a: irrderur**re-eefl+fa€He+easinse666g

l\justari privind provizioanele (rd. 40 - 4l )

- Chelr uieii (ct.6812)
- 

- V"rrU"l c1.7812)

)a--.D

37 39

38 40

39 41

LL I VTLLI UE EN TL1JA I /ltItrE - I !-' I AL

___(rd. 17 la 29:]\?2+2s+28+31+ 3e) 40 42 15.150.286 't1.352.792

HOFIIUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Prrcfit (rd. 16 - 42)

_ j'*!_.r:. (rd.42 - 16)

l.l. Venituri din interese d" purt,.ip*u (cL761 j+7612+7613\

-din care, veniturile obtinute de la entita{ile afiliate

ii W,n'trri din dobAnzi (a. zOo)

din r_are, veniturile obtinute de la entitilile afiliate

41 43 C 0

42 44 1.117.740 1.036.302

43 45 161

44 46

45 47

46 48

l'L Venitrrri din subvll,' 
t11pl"atare 

pentru dobanda dat'ratd (ct. 7418)

| 5 Alte venituri iinanc jare (c1.762+764+7651767+76g*161:)

- dirr r,are, venituri din alte imobilizari financiare ( ct. 7615)

47 49

67.0334B 50 67.s79

49 )l

67.194
rtbNI I uHil Ft[\tANCIARE - TOTAL (rd.45+47+49+50) 50 52 67.579
ru' Aiusrdrr oe valoare prlvlnd lmobllizarile tinanciare 5i invesititiile financiare
lelinute_ca active circulante (rd. 54 - S5)

- Cheltuieli (ct.686)

- Verrituri (ct.786)

t"Z;[;b[ p"virld dobanzite (ct.666)

din care, cheltuieliie in relalia cu entita{ile afiliate

51 53

)2 54

)J 55

56 196.805 94.754

55 57

A[te c h e lt Lr i e I i fi n a nci a re (cI.663+ 664+ 665 + 667 + 668\ 56 58 .^- ---l| 2o./ 5ol 100.092
:-rlEL I utEE_t FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)

ROFITUL SAU PIEI]DEREA FINANCIAR(A):

- Profit (rd. 52 - 59)

- Pierdere (rd. 59 - 52)

57 59 323.ro | 
|

194.846

58 60 0 c

(o 61 256.367 127.261
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VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) 60

63

14.099.74C 10.384.069

CHELTUIELf TOTALE (r d. 42 + 591 ot 15.473.847 1't.547.638

19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):

- Profit (rd.62 - 63) oz 0 0

- Pierdere (rd.63 - 62) 63 1.374.107 1.163.569

20. lmpozitulpe profit (ct.691) 64 66

21. lmpozitul specific unor activitSli (ct. 695) 65 67

22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.69g) oo 68

23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 6+ - 65 - 66 - 67 - 68\ 67 0 L

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64) 68 1.374.107 1.163.569

Suma de control F20 : 201332913 /7103s4993

+) Conturi de repartizat dupe natura elementelor respective.
La rAndul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- se cuprind 5i drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaliei muncii, care se preiau din rulajul debitor al

contului 621 ,,Cheltuieli cu colaboratorii", analitic,,Colaboratori persoane fizice,,.
La rAndul 32 (cf.OMFP 3781/2019)-in contul 6586,,Cheltuieli reprezent6nd transferuri gi contribulii datorate in baza unor acte normative

speciale" se evidenliazi cheltuielile reprezentdnd transferuri gi contribulii datorate in baza unor acte normative speciale, altele decAt cele prevdzute
de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele

rancziaAgota

Calitatea

F

Semnitura

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

Semndtura

Barbos Vlad Dumitru

N r.de i nreg istrare in organismu I profesional:
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I

I f-nrl ?ft
I :-vu J v (formulele de calcul se refera la Nlr.rd. din col.B)

IVE la data de 3i .12,2019 F30 - pag' I

lei -
I

I l, Date privind rezultatul inregistrat
i____l-

A

1 Unitali care au inregistrat profit

Nr.rd.
OMFP
il.3781/
2019

Nr.
rd. Nr.unitati Sume

B I 2

01 01

i :l'"1'':Ijy''l:'*1ff!"* 02 02 1 1.163569

Unita!i care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere 03 03

lI Date privind platile restante Nr.
rd.

Total,
din care:

Pentru
activitatea

curenta

Pentru
activitatea de

investitii
A B 1=2+3 2 3

Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18) 04 04 5.458.361 5.458.361

Furnizori restanti - total (rd. 06 la 0g) 05 05 2,839.825 2.839.82s
peste 30 de zile 06 06 2.373.81( 2.373.816
peste 90 de zile 07 07 213.64 213.643

| 'Peste I an
| _-:-. =-- 08 08 252.36( 252.366

LrDilgatil restante tata de bugetul asigurarilor sociale _
otal(rd.'[0la 14) 09 nq 1,923.092 1.923.092

- contnbutl pentru asigurari sociale de stat datorate de
I,rrrqajatori, salariati si alte persoane asimilate 10 10 1 .391.447 1.391.441

- LUiil.iluuUt penrru lonout aslgurafllor soclale de

I ra natate t1 11 522.974 522.974

_ :_..11' 
bf t'a pentru pensia suplimentari 12 12

contnbutii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj I5 13

- alte clatorii sociale
1 
--al 

-

14 14 8.671 8.671
\/rrrgdur resrdr![e rara oe ougetele tondunlor speciale si

rlte fonduri 15 15

Obligatii restante fata de alti creditori t6 16

trnpoztte, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit
a bugetul de stat, din care: 17 584.232 584.232

- contributia asiguratorie pentru munca 18
17a

(301) 103.435 103.43s

rr rpLizr.r sr (dxe neptdlre ta rermenul staDlltt la buoetele
rc.a le 19 1B 111.212 111.212

1fi, Nlunrar mediu de salariati Nr.
rd. 31.12.2018 31.12.2019

A B 1 2
\lumar ntediu de salariati 20 19 21C r5c
r\urrrdrur ErsLLrv uc 5dtdndu ext5[enIt la sTafsltul peflOade
eslrectiv la data de 31 decembrie 21 20 180 137

u. r.eqevenTe ptaure In cursul penoadei de raporta
surbven$ii incasate gi creanle restante

f€t Nr.
rd. Sume (lei)

A

nurile din dc meniul

B 1

rrir4EyEnle ptdu[e trt r_ur5ut pefloaoet de raportare pentru b
public, primite in concesiune, din care: 22 -1

redevente pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat 23 22

lRedevengi minierJ plititd la buqetul de stat 24 23
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Hedevenfa petrolierd platita la bugetul de stat
,'Jlx

25 24

26 25

27 26

2B 27

29 28

30 29

31 30

t
rlr rnLdsare In cursur pefloader cle raportare aferente activelor 32 31

] - suDVenI[ alerente veniturilor, din care: ?? 5Z

t;;._-
suDvenll pentru stimularea ocupdrii forlei de munca *) 34 33

'* E'qrrtE Fe5(crnre, Ldre nu au Tosr IncaSate la termenele prevdzute in contractele
r.ornerciale gilsau in actele normative in vigoare, din care: 35 5+ 606.026

Lrednle resranre de ra entrtati din sectorul majoritar sau integral rie stat 35

f - crednle resranre oe ta entttati din sectorul privat 3/ 36 606.026

I V. tichete acordate sa!ariatilort'
Nr.
rd. Sume (lei)

B I
\ur ||qvdtudrcd Uciletetor acoroale Salanatllor 38 37

| :iari, altii decat salariatii
Ir--'-------.--_ 39

37a
(302)

vr. Lnetruteil erectuate pentru activitatea de
{ercetare - dezvoltare "")

A

Nr.
rd. 31.12.2018 31.12.2019

B 1 2
il ue cercelare - oezvoltare: 40 38

4t 39 0 c

42 40

43 41

oupa natura cheltuielilor (rd. 43+44\ 44 42 0 0

45 43

cneirureil de capttal 46 44

Yll_11."ieli 
de inovare ***) Nr.

rd" 31.12.2018 31.12.2019

B 1 2
47 45

ll. Alte informalii Nr.
rd. 31 .12.2018 31.12.2019

B 1 2
av(ll lJUr I dLUrudru pelIru tlItoolllzail necofDofale
c1..4094), dirr care: 48 46

- dvdr r)ur I dLUrudle enura|lor neallllate nerezidente
rerrtru i n r obi lizdri necorporale (d i n cI " 4094) 49

46a
(303)

c ' c! rf,u ! | cLUr ud re er I rr Ld u tur dTil tale nefezlOente pentru
nobilizari necorl.rcrale (din ct. 4094) 50

46b
(304)

I uLvruofs pErrrru [iluuiltzdil cor[Jordle
ct.4093), rJin care: 51 47

- ctvansuI acordate entttalilor neatiliate nerezidente pentru
i'rrobiiizdr.i corporale (din ct. 4093)

q) 4la
(30_5)

- t1vdltsur't dcorGate entttal!lor afiliate nerezidente pentr
:viahilizlri corporale (dln e t. 4093) 53

47b
(306)

C

't/fi
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Inrobilizlri financiare, in sume brute (rd. 4g+S4l 54 48 6.824 6.824

nLltuilt ueliltule td enUt-d}[e allilale, Inlerese de
rarticipare, ah.e titluri imobilizate qi obligaliuni, in sume
rrute (rd" 50 + 51 + 52 + 53)

55 49 6.824 6.824

- dcltut'lt necolale emtse oe reztdentl 56 50

1:ar{i sociale emise de rezidenti 57 51 6.824 6.824
- act:uni si parti sociale emise de nerezidenti,din care 5B 52

- detineri cle cel putin 100/o 59
5la

(307)

()uilgdUunt emtse oe nereztdentl 60 53

rean{e imobilizate, in sume brute {rd. 55+56) OI 54

- Lre,lnle tmooilzal.e In tet st expflmate In lei, a caror
ontare se face in furrctie de cursul unei valute
't ct.26|7)

62 55

creante imobilizate in valuta (din ct.267) OJ 56

rille comerctate, avansun pentru cumparari de bunuri de
a lura stocurilor gi pentru prestiri de servicii acordate
rrrrizrlrilor gi alte conturi asimilate, in sume brute
:i.4091 -r4092.+411 +4i3+418\, din care:

64 57 1.478.435 1.146.5s8

reante comerciale in relafia cu entitS{iie neafiliate nerezidente,
ansuri pentru cumpardri de bunuri de natura stocurilor si pentru
cst5ri de sc.rvicii acordate furnizorilor neafiliati nerezidenti gi alte
nturi asimilate, in sume brule in relatie r:u neafilialii nerezidenli
ir ct.4O91 r din ct.4092+din ct.411 + din ct.4i3 +din ct.418)

65 58 1.273.459 1.020.732

:arr?e (,)itrerciale in relatia cu entit;tiie afiliate rerezidente,
rrsuri pentru rrLmpardri de bunuri de natura stocurilor 5i pentru
,l5ri de sr:rvicii acordate furnizorilor afiiiati nerezirJenti ;i alte
turi asirnilate, in sunre brute in reialie cu afiliatii nerezidenti (din
,OtJ I + (lin (.1.4A9)+ din ct.41 I + ciin t:t.r+13 + din ci.4lB)

o(t
58a

(3oB)

anle netncasate la termenul stabilit
r ct.4091 + din ct. 4092+ din ct.41 1 + din ct.413)

67 59 604.068 606 026

an{e in legdtura cu personalul 5i conturi asimilate
4?_5 + 4282) 68 60

rcjille rn tegarura cu Dugetut astgurafllor sociale 5i bugetul
ulrri (din ct.431+436+437+4382+ 441 + 4424+ 4428+
+ 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)

69 ol 408.616 300.04(

- Lre.inLe tn tegdturd cu ougelUt astgurafllor sociale
+31+437+4382) 70 62 53.708 59.50C

- creant.e fiscale in legatura cu bugetui statului
+3 6 + 44't + 4 42 4 + 4 428 + 4 44 + 4 46\

71 63 354.908 240.54C

..;u bventii de incasat(ct.445) /2 o4

- londuri speciale - laxe si varsaminte asimilate kt.447 73 65

ilrte creante In tegatura cu bugetul statului(ct.4492) 74 66
,rrrtrttr ettUtdut trl retdU[e cu enlllallle allllate
451), din care: 75 67

- (,redn[e cu enItlalt anilate nereztdent
(ciin ct 451), din care: 76 68

creanle comerc.tate cu entitati afiliate
rrerezideni.e (din ct. 451) 77 ov

ednle tn tegarura cu ougetut astgurarilor sociale gi bugetul
:ri.ultri neincasate la termenul stabilit (din ct 431+ din ct
t0 + din il. 437 + din ct. 4382 + din ct 441+ din ct.

lil4 r din ct. 4428 + din ct 444 + din ct.44S + din ct.
l[i +'din cI.447 + din ct. 4482)

7B 70

f rf : n

i 5ti)i. u I

I

'130 +

,':tt,'.t"4

tt',jlti r



I

I

i 
-=_--I 3 + 456+4582+461 +4662+471 +473"

lr

t._-.---
| - decontari privind interesele de participare ,decontari cu
,,,ci ionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din

l':r p e ral i u n i i n pa rti c i patir: (cI.453+ 456 + 45g2).--1.---.._
r - otr€ crcante In leqatura cu persoanele fizice si
ilcr

iin:;1

i .sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie,
r.eprezent6nd avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii
'ii nedecontate pdnd la data de raportare (din ct. 46 j )

LroDanz:t de incasat (ct.5lg7) , din care:- 
_- _o*U","r'9SE-

)*birrzi de ii-rca:at C* i, *C*nti (din ct.4-5 Ig + rJin ct.

iq=_
Vaioarea im pru muturilor acordate operatorilor

,.lconomici o*un)

lrr'/estrtr p,e termen scurt, in sume b-uteGJO1 + 505 + 506,
507 + cjrn ct.508), {rd.79 ila 82)

- ac{iuni necotate u'r-'l

- l)arti sociaie emise de rezidenti- -;'eir^
- c bttqatiuni enrise de nerezidenti

![91adri oe incasat fa
i,r;a in I

- in lei (ct.531 1)

- in valutd (ct. 5_j14)

F30 - pag.4

79 /l 467.582 361.997

80

8l 73 467.582 361.997

82 74

83 75

B4 76

B'
'l6a

(31:-r)

B5 11

87 78

BB 79

B9 80

90 Bi

9t 82

92 83

93 84 t.)o) 8.785
94 85 1.479 8.697
95 86 86 88

\_ursr rLq rd udilLr til tet )t In valula (fd,6E+go)

- in lei (ct. 5.1 21), din care:

-conturi curente in lei deschise la binci nerezidente

f-t "t!l.t.li24), din care:

- conturi curente in valuti deschise la bancr
netrezidente

Arte conturi curente la binci 5i acreditive, (rd.93+94)__^__.-'.'--
- sutre In curs de decontare, acreditive pi alte valori de

rr.;-asat,in lei (ct.5j12+ din ct.5125 +541 1)

- sume In cur:; de decontare gi acreditive in valutd (din

I j,l21*11L4)

hrorii (rd"96 +99+ 102_f 103+ 106+ 108+,tlo+ 111 +
rli6+119+122+128)

,r
;:r

rrrtractului de credit este mai mica dr: I an)

i:l'.i 51?L'd.e?jgg_
- irr lei

- in valutd:-f ng (credite primite de
r : tru care durata
crrtr*ctuiui cle credit este mai mare sau eqala cu 1 an)
Iin ct. i6_4 (rd.t0g_+r_c!i

- in lei

96 87 277.43 31 8.21 8

97 BB 45.14 96.391

98 B9

99 90 232)_88 221.827

100 91

101 92 30.715 4.072

102 93 30.71 5 4.072

103 94

104 95 10.020.739 r 0.563.565

105 96 2.584.205 2.594.096

t06 97 1.936.364 1.936.364
107 98 647.841 657.732

708 99 233.327 233.327

t09 100 233.32/ z5 5.52 /
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. in valuta n0 101 c

drerenle (ct.
62"6 + dit1ct.1682) 1tl 102

,'+te trnprurnutun gi dobanzile aterente (ct. 166 + i 695
i6?,6 1' 1687) (rd. 104+105) 112 103 85.000 85.000

- !r rer sr expnmare In tet, a caror decontare se tace
n func.tie de cursul unei valute 113 104 85.000 85.000

in valuta 105

Aite irnUurnuturi $i datorii asirnilate (ct. 161), din care: 115 106 333.1 ',I7
203.1 1

valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) n6 107

rril.ofil cor-rr€fctate, avansun primite de la clienti 5i alte
orrturi asinrilate, in sume brute (ct. 4Ol + 403 + 404 + 405 +
08 + 419), din care:

n7 108 4.405.285 4.332.28C

(iaroflt comerctate In relatia cu entitalile neafiliate:
rt rtizirler':te, avansuri primite de la clienti neafiliali
rerezidenli gi alte conturi asimilate, in sume brute in relatie
u rreafilia!!i n0rezid€]nii (din ct.40l + din ct.403 + din ct.40zl
i din ct.4O5 + din ct.4O8 + din ct.419)

ltB 109 442.014

':rntor!! .ot'nerciale in relalia cu entitalile afiliate nerezidente
rVc-rfisuf i primite de l.r ciien!i afiliagi nerezidenti 5i alte conturi
isjrniIate, in sume brute in reia]ie cu .rfilia!ii nerezi<ien!i (r1in

"{ 401 + din ct.403 + din ct.402tr + din ct.405 + din ct.40B +
1in ct.4 i 9)

119
1 09a
(30e)

(rLUf u rrlle9drurd LU personatut tt Contufl astmilate (ct.421 +
2?, + 424-r 426 + 427 + 4281) 120 110 312.843 179.021

2.546.325

L.,arolt tn tegarura cu bugetul asigurarilor sociale gi bugetul
tal.ulr-ri (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444
. 446 + 44/ + 4481) (rd.l 12 ta n 15)

121 111 1.705.501

- oaront In tegatura cu bugetul asigurarilor sociale
ci .431+43 / +4381\ 122 112 1.329.418 1.923.092

- clatorii fiscale in legatura cu bugetul statului
1 .43 6+ 441 + 4423 + 44 2.8+ 444+ 446\ 123 113 234.934 468.637

- ronour! spectate - taxe st varsaminte asimilate
ct.447) 124 114 75.68C 89.127

- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.44g1 125 115 65.469 65.469

EtdUIc Lu eilUt-dtile dIiltale (ct.45 l,), dln
126 116

- oatoflt cu entitali atiliate nerezidente z)
(din o:.451), clin care: 127 117

- r.u scadenta irritiali rnai mare de un an 128 1t8
- oa(oflt conler.tate cu entita{ile afiliate nerezidente

fererrt de sr:adenti (rlin ct. 451) 129
11Ba
(3.i 0)

re datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care: 130 119

291.592

sLr ire ctatorate actiona rilor r' asociatilor pers.fizice 131 120

sume oatorate acilonarilor / asociatilor pers.juridice 132 121

udrvrlf \Lr. .zor -r +)5 -f z+fo + +J/ + 456 | + 4b6 | + 462 +
+ 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127) 133 122 309.618

-oeLonran pnvtno Interesele de participare,
)n[ari cu actionarii /asociatii privind capitalui, decontari
rperatii in participatie
.-t.453 + 4 56+ 457 +45 81 )

t34 123

-atre oatont In tegatura cu persoanele fizice si
o-rnele juridice, altef e decat datoriile in legatura cu
tutiile publice (institutiile statului ) 3)

(d i n ct,462+466 1 +d i n cI.4j 2+din ct.47 3j

135 124 309.61 8 291.592
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- subventii nere!uate la venituri (din ct.472) 136 125

- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare
:;i investitii pe termen scurt (ct.269+509) 13/ 126

- venituri in avans aferente activelor primite prin

transfer de ia clien!i (ct.47B)
138 127

uoDanzt de ptatit (ct. 5196), difi care: 139 128 51 .843 98.807

'c.iire nerezirierrti t40
1 28a
(31 1)

L.jOnallzi oe ptattt c.atr,o nerezidenti

idirr ct. 4,i18 + din ct.453B) t4l
't28b

(3r4)

Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii
r:,'cononnici **n*) 142 129

C apital sultscris varsat (ct. 1012), din care: 143 30 4.186"807 4.186.807
actiuni cotate 4j 144 131 4.186.807 4.186.807
ac!iuni necotate J) 145 132

parti sociale 146 133

- capilal subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012 147 134

iJrevete si licente (din ct.205) 148 135

ilX. lnformatii privind cheltuielile cu
q:$!aboratorii

Nr.
rd. 31.12.2018 31.12.2019

A B I 2

Cheh.uieli cu colaboratorii (ct. 621 ) 149 136 168.127

x.InTormatii privind bunurile din domeniul
ipubl[c al statului

Nr.
rd. 31 .12.2018 31.12.2019

A B 1 2
varoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in
;drninistrare 150 137

vaioarea bunurilor din dorneniul public al statului aflate in
( oncestune 151 138

V,rioaiea bunurilor din domeniul pubiic al statuluiinchiriate 152 139

K;. tntorffiaTu privtnd bunurile din proprietatea
i)r"ivatd a statului supuse inventarieriicf. OMFp
trr" 66812014

Nr.
rd. 31.12.2018 31.12.2019

A B 1 2

i/aloarea contabild neta a bunurilor 6J 153 140

XHl" (apital sociaI vdrsat Nr.
rd. 31 .12.2018 31.12.2019

Suma (lei) o/o 7) Suma (lei) o/o 7)

A B Col.l Col.2 Col.3 Col.4
Capital social versat (<t. 1012) n,
(rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)

- cje{inut de institu{ii pr"rblice, (rd. 143+144)

- de{irrut de instituIii publice de subord. centrali

154 141 X X

155 142

l)o 143

oelrnur oe InstruTl pubttce de subord. locala 157 144

delrnut de societa{ile cu capital de stat, din care: 158 145

cu capital integral de st-at 159 146

- cu capital majoritar de stat 160 147

__l:1.-ei!l rtuq 1".t.t 161 148
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- detinut de regii autonome IOZ 149

cetinut de societSli cu capital privat loJ 150

- cletinut de persoane fizice IOz 151

- delinut de alte entitdli t6: 152

Nr.
rd. Sume (lei)

A B 201 8 2019
Inte cu\renlte bugetului de stat

:'au loral, de repartizat din profitul exercitiului financia
riei citre companiile na!ionale, societi(ile na!ionale,
-.ocietitile gi regiile autonome, din care:

166 153

c5,tre institutii publice centrale; 16/ 154

catre institutii publice locale; 168 155

catre alti ac{ionari la care statul/unita{ile administrativ
i eritoriale/instituliile pu blice detin direct/indirect acliuni
iiau participatii indiferent de ponderea acestora.

169 l5C)

Nr.
rd. Sume (lei)

A B 201 8 2019
,ir!\r. utvtoenqe/varsarnlnte cuvenite bugetului de stat
,iauJ lo(al si virate in perioada de raportare din profitul
r ompaniilor nationa!e, societdfilor nalionale,
, acietililor gi al regiilor autonome, dln care:

170 157

alvroenoe/varsamtnte d in protitul exercitiulu i financiar a

nului precedent, clin care virate: 171 158

- cetre institutii pLrblice centrale 172 159

- catre institutii publice locale 173 160

cdrre atlt acItonan ta care statul/ unitatile
administrativ teritoriale /institu{iile publice de{in
direct/indirect acliuni sau participatii indiferent oe
ponderea acestora.

174 161

I vrucr rLre/ vdrsdrft tnre o In proTltul exerctlllor tlnanciare
terioare anului precedent, din care virate: 175 162

- catre institutii publice centrale 176 r63

- catre institulii publice locale 177 164

carre atlt aclronafl ta care statul/ unitatile
adm inistrativ teritoriale /institu{iile publice delin
direc.t/indirect actiuni sau participalii indiferent oe
ponderea acestora

178 165

ilie. &-,r:\fliGcnde dsstrEbu 8te acticna rilsr d& m

ri;-,:fituaE repsrtet
Nr"
rd. Sume (lei)

A B 201 8 2019
)ivide ncle rl istr! Firr ite actionari I or in perioarla de r a porta re
lin profitu! reportai 179

1 65a
(3 r2)

L'ir E " [{cE}a rtcsa trc c ffi te!,i nta ne de d lvidende
re-ctrEv$t [,egEi nn" t 63l2ftI E

Nr.
rd. Sume (lei)

A B 2019

- ciiviclendele interirnare repartizate s) 180
l 65b
(31 5)

.i_rnr, LreanTe pretuate prin cesionare de la
{+rsoane juridfr ce *n**,*)

Nr.
rd. Sume lei)

A B 201 8 201 9



Creante preluate prin cesionare de liFerso-anEuridlce (la
valoarea nominald), din care:

- creante preluate prin cesionare de la persoane juridice

Creante preluate prin cesionare Oe la persoanE;uriaice 1ta
cost de achizitie), din care:

- creanle preluate prin cesionare ael-persoaneluridice
afiliate

XVI!1. Venituri obtinute din activitifi agricole

turi obtinute din activitdli agricole



Suma de control F30: 113664679 / 710354993

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumeleNunrele si prenumele

*FAf[dAR 
sr.n *

VALIDAT

Sarbos Vlad Dumitru
L_

5emnatura

]\ llj::*_,1::::].I1",:gl:Ijl1':lryl]:::incrusiv chiriire pentru foros rea r".rr,, o" ip; i" ;;;;;;;,;"';;;;;ji" :iliilil#:il !i::i
iyi:i"."JlT:;1]l:1?:;].i"j."::,:Y"":l':1i,:j|,i"^.:'l:]:,:1""T:]11i.1,'lr,Ji".",;;Ni,';i."d;;;;i;#;;f;[?;$;1mare de un an gi 'datorii comerciale cu entitdtile afiliate nerezidente inrlifereq{ js scadenti (din ct.45l)

lrrscrie subvenliile aferente veniturilor existente in soldul contului 472.
4) Titluri de valoare care conferS 

-drepturi 
de proprietate asupra societililor, care sunt negociabile gi tranzaclionate, potrivit legii

ll I':l -1"_":l::te 
care conferd drepturi de proprietate asupra societdJilor, care nu sunt-tranzaclionare.

fif:t1,"J:0d,"j1tl":"f:j:::i:.:fTjX"c,T:11:-':l.j:ll_"i:p'"u"ou|. L o,Ji.,i'l 
'i",'i',r,irinanleror 

pubric ,iarministruruideresat pentru buset nr.

3:'iJ"i.}.",f'::i:".li5]i:':,"jj":i::'.'::::ilrea$iactua|iZareainventaru|ui..nt,ut,,uiuiL,i;i;;;;;;;J;'''"..i"'',".i#fl;:.jif5upltse inventarierii, cu modificdrile 5i complet5rile ulterioare.
7)Lase(Iiunea'Xllcapitalsocialvirsat'lard 155-165incol 25icol.4entitdtilevorinscrieprocentulcorespunzitorcapitaluluisocialdeJinutintotalulcapitalului

:;ocial virrsat itrscris la rd, ']54.

tl) l-a acest 16nd se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr.163/2018pentru modificarea 5i completarea Legii contabilit e\ii nr B2/lggl,modificarea gr

'-ompletarea Legii societdlilor nr 31/1990, precum 5i modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea 5i func{ionarea cooperaliei. Nu se raporteaz; dividendelelrrezentate la rd 166-



SITUATIA ACTIVBLOR I
la data de 31 .12.2

i-c:d zl0

F40 - pag. 1

MOBILIZATE
019

- lei-
%lori brute

ENemente de
!mobilizari

Nr,

rd.
Sold
initial

Cresteri Reduceri Sold final
(col.5=l +2-3)Total Din care:

dezmembrari
si casari

A B 1 2 3 4

154.387

.l urrobilizari necorpora!e

01 154.387

i/rlie imobilizari 02 58.968 X 58.968
,cvansurr acordate pentru
i mobilizari necorporale 03

X

\LUvE I tcLurpordte oe explorare
i evaluare a resurselor minerale

o4

o tAL (rd. 01 la 04) 05 21 3.355 X 213.355
r r.EmoDtttzari corporale

--jiidl T a LslLru

' 
,.4i-..804

I 
lerenuri 06

-o nstru cti i 07 9.417.804

i'rstalatii tehnice si masini 08 9.928.867 42.524 9.971.391
Altr: instaf a tii , utilaje si mobilier 09 56.339

56.339
nvestitii imobiliare 10

,acUve corporale de explorare si
cvaluare a resurselor minerale

'11

,\crve otologtce prod uctive tz

putdre til Lu15 oe
executte 13 521.942

521.942

(lxecuTte 14

lvdnsuri aCofOate pentfu
r'ri obilizari corporaie 15

AL {rq. uo ta l5 t6 22.436.216 42.524 22.478.740
ttnanciare 6.824

o.6l+
1r_ | tvt: ilvt\JDtLll.Al t - | u I AL
rd.05+X 6.+17) 18 22.656.395 42.524 22.698.919

"+



SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBIL IZATE

F40 - pag.2

-lei-

Elemente de imobilizari Nr.
rd. Sold initial Amortizare in cursul

anului

Amortizare aferenta
imobilizarilor scoase

din evidenta

Amortizare la
sfarsitul anului
(col.9=6+7-8)

A B 6 7 8 9
.lmobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si
cheltuieli de dezvoltare 19 154.387 154.387

Alte imobilizari 20 58.441 58.441
Active necorporale de explorare
si evaluare a resurselor minerale

2'.|

IOTAL (rd.19+20+21) 212.828 212.82t
ll.lmobilizari corporale

ferenuri 23

onstructii 24 1.582.288 298.232 1.880.520
Instalatii tehnice si masini 25 8.492.489 356.792 8.849.281

Alte instalatii,utilaje si mobilier 26 55.688 55.688

nvestitii imobiliare 27

Active corporale de explorare si
evaluare a resurselor minerale 28

Active biologice prod uctive 29

IOTAL (rd.23la 29) 1 0.130.465 655.O24 10.785.489
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30 10.343.293 655.024 10.998.317
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SITUATIA AJUSTARILOR PEI\TRU DEPRECIERE

Elemente de imobilizari

Active necorporale de explorare si

l,-.valuare a resurselor minerale

1;l'ornl lrasz l. s+y

l,Alte instalatii, utilaje si mobiiier

;n,rerstitii i mobiliare

,Active corporale de explorare si
r:valuare a resurselor minerale

e.,r" Oiof ogice productive

irnobilizari corporale in curs oe
rxecul.ie

)nvestitii imobiliare in curs oe
executie
:rornl (rd.36 ra 44)

rill"lmobilizari financiare

AJ USTARI PENTRU DEPRECIERE

iO tAL (rd.35+45+46)

Suma de control F4O : 20216s768 /t10354gg3

ADMIN]STRATOR,

A

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Formular
VALIDAT

l',lumele si prenumele

Semn atura

Calitatea

12--CONTABIL 5EI:

5emndtura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:
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S.C. FAIMAR S.A. BAIA MARE (în insolvență) 
J24/35/1991;  CUI: RO2943069 
        

 

Declarație privind aplicarea principiilor de guvernanță corporativă 

 

Nr. 
Crt. 

Reguli de aplicare a principiilor 
guvernanței corporative 

Conformitate Daca NU – Explicații 

DA NU 

1. Entitatea reglementată a menționat în 
actul constitutiv, responsabilitățile de 
bază ale consiliului cu privire la 
implementarea și respectarea 
principiilor guvernanței corporative.  

 X Societatea se află în insolvență 

2. În politicile interne și/sau 
regulamentele interne sunt definite 
structurile de guvernanță corporativă, 
funcțiile, competențele și 
responsabilitățile consiliului și 
conducerii executive/ conducerii 
superioare.  

X   

3. Raportul anual al entității 
reglementate este însoțit de o notă 
explicativă în care sunt descrise 
evenimentele relevante în legătură cu 
aplicarea principiilor guvernanței 
corporative, înregistrate în cursul 
exercițiului financiar.  

X   

4. Entitatea reglementată a elaborat o 
strategie de comunicare cu părțile 
interesate pentru a asigura o 
informare adecvată.  

X   

5. Structura consiliului asigură, după 
caz, un echilibru între membrii 
executivi și neexecutivi astfel încât 
nicio persoană sau grup restrâns de 
persoane să nu influențeze procesul 
decizional.  

X   

6. Consiliul se întrunește cel puțin o dată 
la trei luni pentru monitorizarea 
desfășurării activității entității 
reglementate.  

X   

7. Consiliul sau conducerea 
executivă/conducerea superioară, 
după caz, examinează în mod regulat 
politicile privind raportarea financiară, 
controlul intern și sistemul de 

X   
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administrare/management a/al 
riscurilor adoptat de entitatea 
reglementată.  

8. În activitatea sa, consiliul are suportul 
unor comitete consultative care emit 
recomandări cu privire la diverse 
tematici ce fac obiectul procesului 
decizional .  

X   

9. Comitetele consultative înaintează 
consiliului materiale/rapoarte privind 
tematicile încredințate de acesta.  

X   

10. În procedurile/politicile/ reglementările 
interne ale entității reglementate sunt 
prevederi privind selectarea 
candidaturilor pentru persoanele din 
conducerea executivă/conducerea 
superioară, numirea persoanelor noi 
sau reînnoirea mandatului celor 
existente.  

X   

11. Entitatea reglementată se asigură că 
membrii conducerii 
executive/conducerii superioare 
beneficiază de pregătire profesională 
pentru ca aceștia să își îndeplinească 
atribuțiile eficient.  

X   

12. Funcțiile - cheie sunt stabilite astfel 
încât să fie adecvate structurii 
organizatorice a entității reglementate 
și în conformitate cu reglementările 
aplicabile acesteia.  

X   

13. Consiliul analizează în mod regulat 
eficiența sistemului de control intern al 
entității reglementate și modul de 
actualizare pentru a asigura o 
gestionare riguroasă a riscurilor la 
care este expusă entitatea 
reglementată.  

X   

14. Comitetul de audit face recomandări 
consiliului privind selectarea, numirea 
și înlocuirea auditorului financiar, 
precum și termenii și condițiile 
remunerării acestuia.  

 X Avem auditor – persoană fizică 
autorizată 

15. Consiliul analizează cel puțin o dată 
pe an şi se asigură că politicile de 
remunerare sunt consistente şi au un 
management al riscurilor eficient. 

X   

16. Politica de remunerare a entității 
reglementate este prevăzută în 
reglementările interne care vizează 

X   
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implementarea și respectarea 
principiilor guvernanței corporative. 

17. Consiliul a adoptat o procedură în 
scopul identificării și soluționării 
adecvate a situațiilor de conflict de 
interese.  

X   

18. Conducerea executivă/conducerea 
superioară, după caz, informează 
consiliul asupra conflictelor de 
interese în condițiile apariției acestora 
și nu participă la procesul decizional 
care are legătură cu starea de 
conflict, dacă aceste structuri sau 
persoane sunt implicate în starea de 
conflict respectivă.  

X   

19. Conducerea executivă/conducerea 
superioară, după caz, informează 
consiliul asupra conflictelor de 
interese în condițiile apariției acestora 
și nu participă la procesul decizional 
care are legătură cu starea de 
conflict, dacă aceste structuri sau 
persoane sunt implicate în starea de 
conflict respectivă.  

X   

20. Entitatea reglementată a elaborat 
proceduri privind identificarea, 
evaluarea și gestionarea riscurilor 
semnificative la care este sau poate fi 
expusă.  

X   

21. Entitatea reglementată deține planuri 
clare de acțiune pentru asigurarea 
continuității activității și pentru 
situațiile de urgență.  

X   

 

Director general 

Vlad BĂRBOS 

 



S.C. FAIMAR S.A. BaiaMare (in insolvenld)
Str. Oborului, nr. 1, jud, MaramureE
Nr. ORC: J2413511991 CUI: RO 2943069

DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE DIN CADRUL
EMITENTULUI

Subsemnalii

BARBOS Vlad-Dumitru - Director General,
FRANCZIA Agota - $.f Serviciu Financiar-Contabilitate

ne asulndm rdspunderea pentru intocmirea situaliei financiare aferentd anului
2019 gi confirmdm cd, dupa cunostinfele noastre:

a) Raportarea contabild anral1, a fost intocrnitd in conformitate cu
standardele contabile aplicabtle prevdzute de OMF ru . 180212014;

b) Situafia frnanciard, antald, oferd o imagine fide16, corectd qi conforrnd cu
realilatea activrtd[ilor, obligaJiilor, pozi[iei financiare, contnlui de profit Ei
pierdere ale emitentului FAIMAR S,A, Baia Mare;

c) Emitentul FAIMAR S.A. Baia Mare iqi desfbEoard activrlatea in condilii
de continurtate.

d) SituaJiile finarrciare nn an fost auditate.

Director general
Birbos Vlad-Dumitru


