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Societatea Comerciala Materiale de Constructii si Filtre 
Nr. O.R.C. Gorj -3 18/80/1991; Cod fiscal: RO 2157789 

Adresa: Str. Barsesti, Nr. 217 
Targu Jiu,cod 210001, jud. Gorj — Romania 
www.macofilsa.ro   
E-mail: macofil@gmail.com  
Capital social: : 14.815.345,90 lei 

Tel: +040-0253/212690 
+040-0253/212691 
+040-0253/212167 

Fax: +040-0253/215852 
Mobil: +040-0744/558897 

DECLA RATIE 
Conform art. 223 litera B, C'apitolul III, Titlul V din Regulamentul ASF nr. 5/2018 

Subsemnata Zamfir Simona loana — Presedinte al Consiliului de Administratie al SC MACOFIL SA, 
cu sediul in Targu .11u , str. Barsesti, nr.217, jud Gorj, tel/fax 0253215852, Cod unic de inregistrare: 
R02157789, Nr. de online la Registru Comertului Gorj : .118/80/1991, Capital social subscris si varsat: 
9.033.747,50 lei, societate pe actiuni admisa tranzactionare pe AeR0 — piata de actiuni a BVB, declar pe 
propria raspundere ca, dupa cunostintele mele : 

-Situatiile financiar — contabile aferente semestrului I — 2021, au fost intocmite in conformitate cu 
standardele contabile aplicabile; 

-Situatiile financiar — contabile rtferente semestrului I — 2021, ofera o imagine corecta si conforma cu 
realitatea, a active/or, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale societatii noastre; 

-Raportul setnestrial pentru anul 2021, al Consiliului de Administratie, prezinta in mod corect si 
complet inform atiile despre emitent; 

Data 
09.08.2021 

PRESEDINTE C.A.  

i
ZAMFIR S /I ONA IOANA 
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Nr. O.R.C. Gorj -3 18/80/1991; Cod fiscal: RO 2157789 

Adresa: Str. Barsesti, Nr. 217 
Targu iiu,cod 210001, jud. Gorj — Romania 
www.macofilsa.ro  
E-mail: macofil@gmail.com  
Capital social: : 14.815.345,90 lei 

Tel: +040-0253/212690 
+040-0253/212691 
+040-0253/212167 

Fax: +040-0253/215852 
Mobil: +040-0744/558897 

COMUNICAT 
DISPONIBILITATE RAPORT SEMESTRU 12021, 

SC MACOFIL SA, cu sediul in Targu Jim, sir. Barsesti, nr. 217, jurL God, tel/fax 0253215852, Cod 
unic de inregistrare: R0215 7789, Nr. de ordine Registru Comertului Gorj: J18/80/1991, in coqformitate 
CU prevederile Regulamentului ASFnr. 5/2018, art.125 alin.2, tinand cont de prevederile art. 61-68 din Legea 
nr.24/201 7, iqformeaza publicul, ca Raportul semestrial pentru anul 2021  impreuna cu Situatiile  
financiar — contabile aferente semestrului I — 2021,  sunt disponibile spre consultare si analiza pe pagina 
web a societatii : www macofilsa.ro,  precum si pe pagina web a BVB: www bvb.ro dar si la sediul nostru 
din Targu Jiu , sir. Barsesti, nr.21 7, jud God. 

Raportul Consiliului de Administratie pentru semestrul I anul 2021,  intocmit conform Anexei 
nr.14 Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, 
precum si Situatiile financiar — contabile aferente semestrului I — 2021,  au fost transmise catre Autoritatea 
de Supraveghere Financiara Si la Bursa de Valor Bucuresti, in coqformitate cu legislatia in vigoare, 
aplicabila. 

Situatiile economico-financiare la semestrul I 2021, nu au fost auditate. Auditarea se 
va efectua la sfarsitul anului. 

Data 
09.08.2021 

PRESEDINTE C.A.  
ZAMFIR SIMONA IOANA 



Societatea Comerciala Materiale de Constructii Si Filtre 
Nr. O.R.C. Gorj -3 18/80/1991; Cod fiscal: RO 2157789 

VA ENEMIES= MI 

Adresa: Str. Barsesti, Nr. 217 
Targu Jiu,cod 210001, jud. Gorj - Romania 
www.macofilsa.ro   
E-mail: macofil@gmail.com  
Capital social: : 14.815.345,90 lei 

Tel: +040-0253/212690 
+040-0253/212691 
+040-0253/212167 

Fax: +040-0253/215852 
Mobil: +040-0744/558897 

Raportul semestrial :conform Anexei nr. 14 la Regulamenhil ASI; nr. 572018 privind einiieniii de instrumente 
financiare Si operatiuni de piaia 
Data raportului: 09.08.2021

Denumirea emitentului : MACOFIL SA 
Sediul social : Str. Barsesti, nr. 217, Loc. Targu Jiu, Jud. Gorj 
Numărul de telefon/fax : 0253212690/0253215852 
Codul unic de inregistrare la oficiul registrului comertului : RO 2157789 
Număr de ordine in registrul comertului Gorj : J18/80/1991 
Piata reglementată/sistemul multilateral de tranzactionare/sistemul organizat de tranzactionare pe care 
se tranzactionează  valorile mobiliare emise : AERO 
Capitalul social subscris şi vărsat : 14.815.345,90 lei 
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent : MACO 

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 
pentru Semestrul 1 /2021  

MACOFIL S.A., cu sediul in TARGU JIU, str. Barseşti, nr.217, avand nr. de 
inregistrare la Oficiul Registrul Comertului J18/80/1991 şi codul de identificare fiscală  RO 
2157789, cu un capital social in valoare de 14.815.345,90 lei, impărtit in 3.613.499 actiuni 
( 4,10 lei\ actiune ), avand ca object de activitate, producerea şi comercializarea materialelor 
folosite in constructii ( elemente ceramice - „cărărnidă" , prefabricate din beton - „stălpi 
electrici" , „tuburt de canalizare" , „pavele pentru pay* de diferite jOrme si culori", „rnortare 
şi betoane in stare proaspătei" , „elemente pentru poduri si podete" , ,,etc.", precum si 
agregate de balastieră), a realizat, in semestrul I al anului 2021, o cifră  de afaceri de 26.590.812 
lei, mai mare cu 1.633.365 lei fată  de aceeaşi perioadă  din anul precedent. Rezultatul contabil 
(profit net) a fost de 4.927.556 lei, in comparatie cu profitul de 3.896.455 lei inregistrata in 
semestrul I din anul 2020 . 

Situatia contului de profit si pierdere se prezintă  astfel: 
- venituri din exploatare = 

- cheltuieli de exploatare = 
rezultat din exploatare 
( profit ) 

- venituri financiare 
- cheltuieli financiare 

26.864.674 lei 

19.357.596 lei 

7.507.078 lei 
96.177 lei 

1.802.412 lei 



macofi  Societatea Comerciala Materiale de Constructii Si Filtre EMI 	MIN MN Mil 
Nr. O.R.C. Gorj -J 18/80/1991; Cod fiscal: RO 2157789 

Adresa: Str. Barsesti, Nr. 217 
Targu Jiu,cod 210001, jud. God — Romania 
www.macofilsa.ro  
E-mail: macofil@gmail.com  
Capital social: : 14.815.345,90 lei 

Tel: +040-0253/212690 
+040-0253/212691 
+040-0253/212167 

Fax: +040-0253/215852 
Mobil: +040-0744/558897 

rezultat financiar 
( pierdere ) = -1.706.235 lei 
PROFIT BRUT = 5.800.843 lei 
PROFIT NET = 4.927.556 lei 

Elementele patrimoniale au avut unnătoarea evolutie fată  de aceeaşi perioadă  a 
anului trecut, astfel: 

- activele imobilizate au scăzut de la valoarea de 48.562.742 lei la 48.247.367 lei; 
activele circulante au crescut de la 19.632.440 lei la 31.759.994 lei; 
datoriile ce trebuie plătite intr-o perioadă  mai mare de un an, au scazut de la 
16.396.671 lei la 14.049.651 lei, datorită  achitării unei parti din creditele pentru 
investitii ; 

- datoriile ce trebuie plătite intr-o perioadă  mai mică  de un an, au crescut de la 
6.313.481 lei la 7.432.491 lei ; 

- capitalurile proprii au cunoscut o crestere de la valoarea de 45.357.402 lei, la 
suma de 58.408.629 lei. 

- disponibilitatile banesti au crescut de la 8.011.930 lei la 20.478.100 lei. 

Numărul mediu de salariati de la MACOF1L S.A. s-a mentinut la 216 persoane. 

Nu au fost inregistrate si nu se prevad, in urmatoarea perioada, elemente , evenimente 
sau factori de incertitudine , care sa afecteze lichiditatea societatii. 

In primul semestru al anului 2021, s-au inregistrat tranzactii cu actiunile societatii . 
Nu s-au inregistrat restante la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat si bugetul 
local, conform certificatelor de atestare fiscala, care atesta achitarea sumelor datorate. 

Ponderea produselor pe categorii in productia semestrului I 2021 se prezintă  astfel: 
-Produse ceramice = 65,34% 
-Prefabricate = 29,56% 
-Agregate de balastieră  = 5,10% 

Situatiile economico-financiare la semestrul I 2021, nu au fost auditate. 
Auditarea se va efectua la sfarsitul anului. 



mama Societatea Connerciala Materiale de Constructii si Filtre 
Nr. O.R.C. God -3 18/80/1991; Cod fiscal: RO 2157789 

Adresa: Str. Barsesti, Nr. 217 
Targu 3iu,cod 210001, jud. Gorj — Romania 
www.macofilsa.ro   
E-mail: macofil@gmail.com  
Capital social: : 14.815.345,90 lei 

Tel: +040-0253/212690 
+040-0253/212691 
+040-0253/212167 

Fax: +040-0253/215852 
Mobil: +040-0744/558897 

Consiliul de Administratie este compus din: 
- Med. ZAMFIR SIMONA IOANA 
- Prof. PATRUT ELISAVETA 
- MOCINICA IONEL 
- STOICA DOINEL 
- Jur. PETRESCU IOANA MIHAELA  

- Preşedinte 
- Membru 
- Membru 
- Membru 
- Membru 

Conducerea executivă  este asigurată  de: 
- Ing. ZAMFIR SIMONA IOANA 
- Ec. UDRESCU GABRIEL DANIEL 
- Ing. LUPULESCU CONSTANTIN-LEODOR 
- Jur. DINCA ADRIAN 
- Jur. ZAMFIR TEODOR DORIN 

- Director General 
- Director Economic 
- Director Tehnic 
- Director Comercial 
- Director Marketing 

PRESEDINTE C.A.  

ZAMFIR SIMONA IOANA 



- Garantie Reala Imobiliara de rang 11 pentru „Linie fabricatie elemente de 
zidarie MACOTERM, nr. inv. 968.  

- 2.Credit angajat la CEC BANK CLUJ-NAPOCA in valoare de 19.871.963 
LEI pentru investitii, cu termen de restituire in 29.04. 2028 

- ANGAJAMENTE:  
- Garantie Reala Imobiliara de rang I pentru imobilele cu nr. cadastrale 36278 si 

3693/1 .,
- Garantie Reala Imobiliara de rang I pentru imobilele cu nr. cadastrale 37795., 

Garantie Reala Imobiliara de rang H pentru imobilele cu nr. cadastrale 3693/6,  
- Garantie Reala Imobiliara de rang I pentru „Linie fabricatie elemente de zidarie 

MACOTERM„ nr. inv. 968.  

AnEajamente primite 

Societatea a avut la 30.06.2021, avansuri incasate in sumă  de 136.638 lei. 

DIRECTOR ECONOMIC, 
ZAMFIR IMONA IOANA 	EC. UDRE \  U GABRIEL DANIEL 
ADMINISTRATOR, 



MINISTERUL FINANTELOR 

AGENTIA NATIONALĂ  DE ADMINISTRARE FISCALĂ  
Signature Not Verified 
Digitally signed by 	nisterul 
Finantelor Public 
Date: 2021.08. 	13:13:15 EEST 
Reason: DocumAit MFP 

Index inciireare: 269288723 din 06.08.2021 
Aţi depus un formular tip S1027 cu numărul de inregistrare INTERN'T-269288723-2021 din data de 

06.08.2021 pentru perioada de raportare 6 2021 pentru CIF: 2157789. 

Nu există  erori de validare. 



Anul  2021 (— An (i Semestru 

14.815.346 Suma de control 

Judet  Sector 

Gorj 

Strada  

Barsesti 

8 9 Cod unic de inregistrare 2 5 7 7 J18/80/1991 Număr din registrul comertului 

Bifati numai 
E 	Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti 

dacă  
111 	Sucursala 

GIE - grupuri de interes economic este cazul • 
0 	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capita lului subscris 

Entitatea MACOFIL SA 

cu 

Forma de proprietate 

34—Societati pe actiuni 

2332 Fabricarea că rămizilor,/iglelor, 	şi a altor produse pentru constructii, din argilă  arsă  

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) 

2332 Fabricarea că rămizilor, tiglelor şi a altor produse pentru constructii, din argil ă  arsă  

Localitate 

Targu Jiu 

Nr. 	 Bloc 

217 

Scar a 	 Telefon  

0253215852 

S11.12A 	30.07.2021 	Tip situatie financiară  : BS 

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) 

Indicatori :  Ca pita lu ri - total 

Capital subscris 

Profit/ pierdere 

Semnătura 

UDRESCU 
GABRIEL-
DANIEL 

Semnat digital de 

UDRESCU GABRIEL-

DANIEL 

Data: 2021.08.06 13:11:53 

+0300' 

Sem\f**-.\.  nătura 	-'''\\'  

CIF/ CUI membru CECCAR 

Raportari contabile semestriale 

1. entitStile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de 

a nul calendaristic, dart. 27 din Legea contabilit6tii nr. 82/1991  

INTOCMIT, 

Numele si prenumele 

UDRESCU GABRIEL DANIEL 

Cal itatea 

11--DIRECTOR ECONOMIC 

Nr.de inregistrare in organismul profesional 

C 	Entititi mid 

104croentitiktl.  

58.408.629 

14.815.346 

4.927.556 

ADMINISTRATOR, 

Numele si prenumele 

ZAMFIR SIMONA IOANA 

Raportare contabilă  la data de 30.06.2021 intocmită  de entitătile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind 

situa(iile fmanciare anuale individuale şi situa(iile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu 
modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.763/ 2021 şi care in exercitiul fmanciar precedent au 

inregistrat o cifră  de afaceri mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro. 
F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII 
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE 
F30 - DATE INFORMATIVE 

Entit$0 mijlocii, marl si entitati de 
te interes public EntitAti de 

interes 
public 



FIO - pag. 1 
SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII 

Cod 10 	 la data de 30.06.2021 	 - lei _ 

Denumirea elementului 

1)»riiii7.8t),  ilk,  ,:alcul 	s,) )t)• fera la 	Nr.rd. din col.tli 

Nr.rd. 

I;63/ 
2021 

Nr. Sold la: 

rd.  

01.01.2021 30.06.2021 

A B 1 2 

A. ACTIVE IMOBILIZATE 

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 
+208-280-290 - 4904) 

07 01 101.760 76.320 

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 
+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 -4903) 

02 02 48.906.959 48.156.412 

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*) 03 03 14.635 14.635 

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 +02 + 03) 04 04 49.023.354 48.247.367 

B. ACTIVE CIRCULANTE 

I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 
+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 
+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 -4901) 

os 05 6.518.475 5.546.556 

IICREANTE 
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 
+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453" 
+456**+4582+461+4662+473**- 491 - 495 - 496 - 4902 +5187) 

06 
00a 

(301) 
39 4. 	0.055 5.735.338 

2. Creanţe reprezentănd dividende repartizate in cursulexerciţiului 
financiar (ct. 463) 

07 
oc,r) 
(302) 

TOTAL (rd. 06a+06b) 08 06 4.390.055 5.735.338 

III. INVESTITII PE TERMEN SCURT 
(ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598) 

09 07 

IV. CASA SI CONTURI LA BANC! (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542) 70 08 15.233.133 20.478.100 

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 +06+07 + 08) 11 09 26.141.663 31.759.994 

C. CHELTUIELI 'IN AVANS (ct. 471) (rd.11+12) 12 10 27.366 20.048 

Sume de reluat intr-o perioadă  de pănă  la un an (ct. 471*) 73 11 27.366 20.048 

Sume de reluat intr-o perioadă  mai mare de un an (ct. 4711 14 12 

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE iNTR-0 PERIOADA DE PANA 
LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 
+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437"*+4381+441***+4423 
+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 
+4581+462+4661+473***+509+5186+519) 

15 13 6.070.261 7.432.491 

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

16 14 19.974.130 24.210.913 

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14) 17 15 68.997.484 72.458.280 

G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE 
DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 
+421+423+424+426+427+4281+431*"+436***+437***+4381+441***+4423 
+4428***+444"*+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 
4-462+46614-473***+509+5186+519) 

18 16 15.155.060 14.049.651 

H. PROVIZIOANE (ct. 151) 19 17 

I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28) 20 18 124.638 136.638 

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

Sume de reluat intr-o perioadă  de pănă  la un an (din ct. 4751 22 20 

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

2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472) (rd.23+24) 24 22 124.638 136.638 



11--DIRECTOR ECONO C 

Semnătura 	  

INTOCMIT, 

Numele Si prenunnele 

UDRESCU GABRIEL DANIEL 

Calitatea  

Nr.de inregistrare in organismul profesional: 

F10 - pag. 2 

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*) 25 23 124.638 136.638 

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

3. Venituri In avans aferente activelor prim ite prin transfer de la clienti (ct. 478) 

(rd.26+27) 
27 25 

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

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

Fondul comercial negativ (ct.2075) 30 28 

J. CAPITAL *I REZERVE 

I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34) 37 29 9.033.748 14.815.346 

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 32 30 9.033.748 14.815.346 

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

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 34 32 

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

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

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 37 35 11.904.362 11.904.362 

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 38 36 9.734.333 9.734.333 

IV. REZERVE (ct.106) 39 37 6.896.879 6.896.879 

Actiuni proprii (ct. 109) ao 38 

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

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

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) 	 SOLD C (ct. 117) 43 41 5.981.187 10.130.153 

SOLD D (ct. 117) 44 42 

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFAR$1TUL PERIOADEI DE RAPORTARE 

SOLD C (ct. 121) 45 43 12.248.286 4.927.556 

SOLD D (ct. 121) 46 44 

Repartizarea profitului (ct. 129) 47 45 1.956.371 

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

48 46 53.842.424 58.408.629 

Patrimoniul public (ct. 1016) 49 47 

Patrimoniul privat (ct. 1017) 7) 50 48 

CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18) 57 49 53.842.424 58.408.629 

*) Conturi de repartizat după  natura elementelor respective. 

"*) Solduri debitoare ale conturilor respective. 

**") Solduri creditoare ale conturilor respective. 

1)Se va completa de către entitatile că ro a le sunt 'ncidente prevedenle Ordinulut mmistrului finantelor 

publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Preciză rilor privind Intocmirea 

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

reale supuse inventarierii, cu modifică rile şi completă rile ulterioare. 

ADMINISTRATOR, 

Numele si prenunnele 

ZAMFIR SIMONA IOANA 

Semnătura 	II  

Formular 

VALIDAT 



F20 - pag. 1 

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE 

la data de 30.06.2021 

Cod 20 	 - lei - 

Denumirea indicatorilor Nr. 

Realizari aferente perioadei de 
raportare 

f<>1rouldc (I.? L',11( ui 	5,- 1 eford 1,1 	Nr.rd, .iin col B1 

Nr.rd. 
OMF 

nr.763/ 
2021 

rd. 
01.01.2020- 
30.06.2020 

01.01.2021- 
30.06.2021 

A B 1 2 

1. Cifra de afaceri netă  (rd. 02+03-04+06) 01 01 24.957.447 26.590.812 

Productia vândută  (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02 02 24.806.075 26.328.036 

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03 03 311.117 419.008 

Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04 04 159.745 156.232 

05 

Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 05 06 

2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct.711+712) 

Sold C 06 07 258.626 

Sold D 07 08 1.335.767 

3. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale 
(ct.721+ 722) 

08 09 

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) 09 10 

5. Venituri din produclia de investitii imobiliare (ct. 725) /o 11 

6. Venituri din subventii de exploatare 

(ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) 
1/ 12 77.892 

7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) 12 13 201.333 15.236 

-din care, venituri din subventii pentru investitii (ct.7584) 73 14 125.045 30.260 

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) 14 15 

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13) 15 16 23.900.905 26.864.674 

8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602) 16 17 6.106.508 6.166.208 

Alte Cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 17 18 1.276.558 1.219.087 

b) Alte Cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605) 78 19 1.138.565 1.211.298 

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 19 20 272.070 281.698 

Reduceri comerciale primite (ct. 609) 20 21 10.893 5.938 

Q. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) 2/ 22 4.176.423 4.311.668 

a) Salarii şi indemnizatii (ct.641+642+643+644) 22 23 4.029.475 4.163.704 

b) Cheltuieli cu asigurările şi protectia socială  (ct.645+646) 23 24 146.948 147.964 

10.a) Ajustări de valoare privind innobiliză  rile corporale şi necorporale 

(rd. 26- 27) 
24 25 856.575 950.654 

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818) 25 26 856.575 950.654 

a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818) 26 27 

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29- 30) 27 28 -180 14.025 
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b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818) 28 29 83.287 

b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818) 29 30 180 69.262 

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37) 30 31 3.803.120 5.208.896 

11.1. Cheltuieli privind prestatiile externe 
(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628) 

37 32 2.857.158 3.046.233 
 

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; 
cheltuieli reprezentănd transferuri şi contributii datorate in baza unor 
acte normative speciale(ct. 635 + 6586*) 

32 33 535.439 620.142 

11.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurător (ct. 652) 33 34 243.246 1.486.774 

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corpora le (ct. 655) 34 35 

11.5. Cheltuieli privind calannitătile şi alte evenimente similare (ct. 6587) 35 36 

11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) 36 37 167.277 55.747 

38 

Ajustă ri privind provizioanele (rd. 40 - 41) 37 39 

- Cheltuieli (ct.6812) 38 40 

- Venituri (ct.7812) 39 41 

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

ao 42 19.357.596 
 

17.618.746 

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: 

- Profit (rd. 16- 42) 47 43 6.282.159 7.507.078 

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

12. Venituri din interese de patticipare (ct.7611+7612+7613) 43 45 

- din care, veniturile obtinute de la entitătile afiliate 44 46 

13. Venituri din dobănzi (ct. 766) as 47 85.048 95.983 

- din care, veniturile obtinute de la entitătile afiliate 46 48 

14. Venituri din subventii de exploatare pentru dobănda datorată  (ct. 7418) 47 49 

15. Alte venituri financia re (ct.762+764+765+767+768+7615) 48 50 137 194 

- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615) 49 51 

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50) so 52 85.185 96.177 

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investitiile financiare 

detinute ca active circulante (rd. 54- 55) 
57 

 53  

-Cheltuieli (ct.686) 52 54 

- Venituri (ct.786) 53 55 

17. Cheltuieli privind dobănzile (ct.666) 54 56 389.798 225.729 

- din care, cheltuielile in relatia cu entitătile afiliate ss 57 

18. Alte cheltuieli financia re (ct.663+664+665+667+668) 56 58 1.287.606 1.576.683 

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58) 57 59 1.677.404 1.802.412 

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A): 

- Profit (rd. 52- 59) 58 60 0 0 

- Pierdere (rd. 59- 52) 59 61 1.592.219 1.706.235 
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VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) 60 62 23.986.090 26.960.851 

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) 61 63 19.296.150 21.160.008 

19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A): 

- Profit (rd. 62 - 63) 62 64 4.689.940 5.800.843 

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

20. Impozitulpe profit (ct.691) 64 66 793.485 873.287 

21. Impozitul specific unor activităti (ct. 695) 65 67 

22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 66 68 

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

- Profit (rd. 64 - 65 -66-67 -68) 67 69 3.896.455 4.927.556 

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

*) Conturi de repartizat după  natura elementelor respective. 

La răndul 22 (cf.OMF nr.763/ 2021)-se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei munch, care se preiau din rulajul debitor al 

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

La răndul 32 (cf.OMF nr.763/ 2021)- in contul 6586 „Cheltuieli reprezentănd transferuri şi contribuiii datorate in baza unor acte normative 

speciale" se eviden/iază  cheltuielile reprezentănd transferuri şi contribuO datorate in baza unor acte normative specia le, a ltele decăt cele prevăzute 

de Codul fiscal. 
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Cod 30 	.forrniiiele de i:41(u! se referal,i Nr.rd. din col.P' 	 - lei - 

I. Date privind rezultatul inregistrat 
Nr.rd. 

OMF63/ nr.7 
2021 

Nr. 
rd. 

Nr.unitati Sume 

A B 1 2 

Unitati care au inregistrat profit 07 01 1 4.927.556 

Unitati care au inregistrat pierdere 02 02 

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

II Date privind platile restante 
Nr. 
rd. 

Total, 
din care: 

Pentru 
activitatea 

curenta 

Pentru 
activitatea de 

investitii 

A B 1=2+3 2 3 

Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18) 04 04 175.915 175.683 232 

Furnizori restanti - total (rd. 06 la 08) 05 05 175.915 175.683 232 

- peste 30 de zile 06 06 17.292 17.292 0 

- peste 90 de zile 07 07 2.063 2.063 0 

- peste 1 an 08 08 156.560 156.328 232 

Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - 
total(rd.10 la 14) 

09 09 

- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de 

angajatori, salariati Si alte persoane asimilate 
10 10 

- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de 
sanatate 

1 1 11 

- contributia pentru pensia suplirnentară  12 12 

- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 13 13 

- alte datorii sociale 14 14 

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si 
alte fonduri 

15 15 

Obligatii restante fata de alti creditori 16 16 

lmpozite, contributii Si taxe neplatite la termenul stabilit 
la bugetul de stat, din care: 

17 17 

- contributia asiguratorie pentru munca 18 
17d 

;301) 

Impozite si taxe neplatite la terrnenul stabilit la bugetele 
locale 

19 18 

III. Numar mediu de salariati 
Nr. 
rd. 

30.06.2020 30.06.2021 

A B 1 2 

Numar mediu de salariati 20 19 216 216 

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

21 20 220 220 

IV. Redevente plătite in cursul perioadei de raportare, 
subventii incasate *i creante restante 

Nr. 
rd. Sume (lei) 

A B 1 

Redevente plătite In cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul 
public, primite In concesiune, din care: 

22 21 

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

Redeventă  minieră  plătită  la bugetul de stat 24 23 387.766 
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Redeventă  petrolieră  plătită  la bugetul de stat 25 24 

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

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

- impozitul datorat la bugetul de stat 28 27 

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

29 28 

- impozitul datorat la bugetul de stat 30 29 

Subventii incasate in cursul perioadei de raportare, din care: 31 30 30.260 

- subvenţii incasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor 32 31 

- subvenţii aferente veniturilor, din care: 33 32 

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

- subvenţii pentru energie din surse regenerabile 35 33° 
(316) 

- subvenţii pentru combustibili fosili 36 
33b 

Creante restante, care nu au fost incasate la ternnenele prevăzute in contractele 
comerciale si/sau in actele normative in vigoare, din care: 

37 34 5.697.357 

- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat 38 35 376.689 

- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 39 36 5.320.668 

V. Tichete acordate salariatilor 
Nr. 
rd. Sume (lei) 

A B 1 

Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor 40 37 

Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de benefic'ari, altii decat salariatii 41  

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

Nr. 
rd. 30.06.2020 30.06.2021 

A B 1 2 

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare : 42 38 

- din care, efectuate in scopul diminuării impactului activitătii 
entitătii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi 
tehnologii sau a unor produse mai sustenabile 

43 
38a 

(318) 

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

- din fonduri publice 45 40 

-din fonduri private 46 41 

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

- cheltuieli curente 48 43 

- cheltuieli de capital 49 44 

VII. Cheltuieli de inovare***) 
Nr. 
rd. 30.06.2020 30.06.2021 

A B 1 2 

Cheltuieli de inovare so 45 

din care, efectuate in scopul climinua. rii impactului activit ţii 

entitatii asupra rnediului sau al dezvoltării unor noi 
tehnologii sau a unor produse mai sustenabile 

51 
45a 

(319) 

VIII. Alte informatii 
Nr. 
rd. 30.06.2020 30.06.2021 

A B 1 2 

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale 
(ct. 4094), din care: 

52 46 

- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente 
pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) 

53 
46a 

(303) 



F30 - pag. 3 

- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru 
imobilizări necorporale (din ct. 4094) 

54 
z16b 
.30,1) 

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale 
(ct. 4093), din care: 

55 47 

- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru 
imobilizări corporale (din ct. 4093) 

56 
47a 

(305) 

- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru 
imobilizări corporale (din ct. 4093) 

57 
in) 

(306: 

Imobilizări financiare, in sume brute (rd. 49+54) 58 48 

Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de 
participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, in sume 
brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53) 

59 49 

- acţiuni necotate emise de rezidenti 60 50 

- părţi sociale emise de rezidenti 61 51 

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

- detineri de cel putin 10% 63 
52a 

007) 

- obligatiuni emise de nerezidenti 64 53 

Creanţe imobilizate, in sume brute (rd. 55+56) 65 54 

- creanţe imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror 
decontare se face in functie de cursul unei valute 
(din ct. 267) 

66 55 

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

Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de 
natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate 
furnizorilor şi alte conturi asimilate, in sume brute 
(ct. 4091 + 4092 + 411 ±413 + 418), din care: 

68 57 7.396.284 5.802.242 

- creanţe comerciale in rela/ia Cu entităţile neafiliate nerezidente, 
avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru 
prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliati nereziden/i şi alte 
conturi asimilate, in sume brute in rela/ie Cu neafiliatii nerezidenti 
(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) 

69 58 

- creanţe comerciale In relaVa Cu entităţile afiliate nerezidente, 
avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru 
prestări de servicii acordate furnizorilor afiliati nereziden/i şi alte 
conturi asimilate, In sume brute in relaVe Cu afiliaIii nereziden/i (din 
ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) 

70 
58a 

(308) 

Creanţe neincasate la ternnenul stabilit 

(din ct.4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) 
71 59 928.348 507.405 

Creanţe in legătură  cu personalul şi conturi asimilate 

(ct. 425 + 4282) 
72 60 4.430 175 

Creanţe in legătură  cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul 

statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 
444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66) 

73 61 162.255 199.648 

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

74 62 33.602 45.557 

- creante fiscale in legatura Cu bugetul statului 
(ct.436+441+4424+4428+444+446) 

75 63 128.653 154.091 

- subventii de incasat(ct.445) 76 64 

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

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

Creanţele entităţii In relaţiile cu entităţile afiliate 
(ct. 451), din care: 

79 67 

- creante cu entităti afiliate nerezidente 
(din ct. 451), din care: 

80 68 
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- creante comerciale Cu entităti afiliate 
nerezidente (din ct. 451) 

87 69 

Creante in legătură  cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul 

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

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

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

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

82 70 132.691 179.086 

Alte creante (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), 
din care: 

83 71 537.383 50.033 

- decontari privind interesele de participare ,decontari cu 
actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din 
operatiuni in participatie (ct.453+456+4582) 

84 72 

- alte creante in legatura cu persoanele fizice Si 
persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu 
institutiile publice (institutiile statului) 

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

85 73 537.304 35.163  

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' 
reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit leg ii 
şi nedecontate !Ana' la data de raportare (din ct. 461) 

86 74 79 14.870 

Dobănzi de incasat (ct. 5187) ‚din care: 87 75 

- de la nerezidenti 88 76 

Dobanzi de incasat de la nerezider0 (din ct. 4518 + din ct. 

4538) 
89 

/Oa 

cm) 

Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor 
economici ****) 

90 77 

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

91 78 

- actiuni necotate emise de rezidenti 92 79 

- 00 sociale emise de rezidenti 93 80 

- actiuni emise de nerezidenti 94 81 

- obligatiuni emise de nerezidenti 95 82 

- deţineri de obligaţiuni verzi 96 
82a 

(320) 

Alte valor' de incasat (ct. 5113 + 5114) 97 83 

Casa in lei şi in valută  (rd.85+86 ) 98 84 7.606 17.592 

-în lei (ct. 5311) 99 85 7.606 17.592 

- in valută  (ct. 5314) 700 86 

Conturi curente la bănci in lei şi in valută  (rd.88+90) /01 87 8.004.245 20.445.638 

- in lei (ct. 5121), din care: 102 88 7.926.951 20.445.556 

- conturi curente in lei deschise la bănci nerezidente 103 89 

- in valută  (ct. 5124), din care: 104 90 77.294 82 

- conturi curente in valută  deschise la band 
nerezidente 

105 91 

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

- sume in curs de decontare, acreditive şi alte valori de 
incasat, in lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411) 

107 93 

- sume in curs de decontare şi acreditive in valută  (din 
ct. 5125 + 5414) 

108 94 

Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 

116+ 119+ 122 + 128) 
109 95 5.428.242 8.063.157 

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de 
la institOi financia re nerezidente pentru care durata 
contractului de credit este ma i mica de 1 an) 

110 96 

(din ct. 519), (rd .97+98) 
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- in lei iii 97 

- in valută  112 98 

Credite bancare externe pe termen lung (credite prim ite de 
la instituţii financia re nerezidente pentru care durata 
contractului de credit este ma i mare sau egală  cu 1 an) 

113 99 

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

- in lei 714 100 

- in valută  775 101 

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

116 102 

Alte imprumuturi şi dobAnzile aferente (ct. 166 + 1685 + 
1686 + 1687) (rd. 104+105) 

117 103 34.301 18.548 
 

- in lei si exprimate in lei, a caror deconta re se face 
in functie de cursul unei valute 

178 104 34.301 18.548 

- in valută  119 105 

Alte imprunnuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care: 720 106 285.339 201.462 

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 121 107 285.339 201.462 

- valoarea obligaţiunilor verzi emise de entitate 122 
ioh 
(321) 

Datorii comerciale, avansuri primite de la client' şi alte 
conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 
408 + 419), din care: 

123 108 2.629.788 5.681.284 

- datorii comerciale in relaţia cu entităţile neafiliate 
nerezidente, avansuri primite de la clienţi neafiliaţi 
nerezidenţi şi alte conturi asimilate, in sume brute in relaţie 

cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 
+ din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) 

124 109 

- datorii comerciale in relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, 

avansuri primite de la clienţi afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi 

asimilate, in sume brute in relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din 

ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + 
din ct. 419) 

725 ,13°0906, 

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

423 + 424 + 426 + 427 + 4281) 
126 110 433.277 435.534 

Datorii in legătură  cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul 

statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 
+ 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115) 

727 111 1.898.255 1.580.093 

- datorii in legatura Cu bugetul asigurarilor sociale 

(ct.431+437+4381) 
128 112 169.136 169.812 

- datorii fiscale in legatura Cu bugetul statului 
(ctA36+441+4423+4428+444+446) 

129 113 1.562.186 1.393.806 

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate 

(ct.447) 
130 114 20.070 16.475 

- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) 131 115 146.863 0 

Datoriile entităţii in relaţiile Cu entităţile afiliate (ct. 451), 

din care: 
732 116 

- datorii cu entităti afiliate nerezidente 2) 

(din ct. 451), din care: 
133 1 1 7 

- cu scadenţa iniţială  mai mare de un an 134 118 

- datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente 

indiferent de scadenţă  (din ct. 451) 
735 

1 I Ra 

(310) 

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

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice 137 120 

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice 138 121 
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Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 
472 + 473 + 478 + 509), din care: 

139 122 147.282 146.236  

-decontari privind interesele de participare , 

decontari Cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari 

din operatii in participatie 
(ct.453+456+457+4581) 

140 123 3.271 9598 

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice Si 
persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu 
institutiile publice (institutiile statului ) 3) 

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

141 124 144.011 136.638 

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

- varsaminte de efectuat pentru irnobilizari financiare 
Si investitii pe termen scurt (ct.269+509) 

143 126 

- venituri in avans aferente activelor primite prin 

transfer de la clienţi (ct. 478) 
144 127 

Dobănzi de plătit (ct. 5186), din care: 745 128 

- către nerezidenţ i 146 
ima 
(311) 

Dobănzi de plait către nerezidenţi 

(din ct. 4518 + din ct. 4538) 
147

(3141 
128b 

Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii 

economici ****) 
148 129 

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

- acţiuni cotate 4) 150 131 

- acţiuni necotate 5) 151 132 

- WO sociale 152 133 

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) 753 1 34 

Brevete Si licente (din ct.205) 154 135 

IX. Informatii privind cheltuielile cu 
colaboratorii 

Nr. 
rd. 

30.06.2020 30.06.2021 

A B 1 2 

Cheltuieli cu cola boratorii (ct. 621) 155 136 131.904 131.904 

X. Informatii privind bunurile din domeniul 
public al statului 

Nr. 
rd. 

30.06.2020 30.06.2021 

A B 1 2 

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in 
administrare 

156 137 

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in 
concesiune 

157 138 

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate 158 139 

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

N 
rd.  

r. 
30.06.2020 30.06.2021 

A a 1 2 

Valoarea contabilă  netă  a bunurilor 6) 159 140 

XII. Capital social vărsat 
Nr. 
rd. 

30.06.2020 30.06.2021 

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

A B Coll Co1.2 Co1.3 Co1.4 

Capital social vărsat (ct. 1012) 7), 

(rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152) 
160 141 9.033.748 X 14.815.346 X 
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- detinut de institutii publice, (rd. 143+144) 161 142 

- detinut de institutii publice de subord. centrală  162 143 

- detinut de institutii publice de subord. local6 163 144 

- detinut de societătile cu capital de stat, din care: 764 145 

- cu capital integral de stat 765 146 

- cu capital majoritar de stat 166 147 

- cu capital minoritar de stat 167 148 

- detinut de regii autononne 168 149 

- detinut de societăti cu capital privat 169 150 736.615 8,15 1.454.368 9,82 

-  detinut de persoane fizice 170 151 6.727.360 74,47 10.786.551 72,81 

-  detinut de alte entităti 171 152 1.569.773 17,38 2.574.427 17,38 
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XIII. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din 
profitul reportat 

Nr. 
rd. 

Sume (lei) 

A B 2020 2021 

Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor in perioada de raportare din 
profitul reportat 

172 
152a 

(312) 177.404 361.350 

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

Nr. 
rd. 

Sume (lei) 
 

A B 2020 2021 

- dividendele interimare repartizate 8)  773 
1 ,-,A) 

-  
(315) 

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

Nr. 
rd. 

Sume (lei) 

A B 30.06.2020 30.06.2021 

Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), 
din care: 

774 153 

- creante preluate prin cesionare de la persoane jurid ice afiliate 175 154 

Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achizitie), 
din care: 

176 155 

- creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 777 156 

XVI. Venituri obtinute din activităti agricole******) 
Nr. 
rd. 

Sume (lei) 

A B 30.06.2020 30.06.2021 

Venituri obtinute din activităti agricole 178 157 

XVII. Cheltuieli privind calamitalile si alte evenimente similare (ct. 6587), 
din care: 

/79 
157a 

(322) 

- inundaţ ii 780 
157b 

(313) 

- seceta 787 
157( 

;3241 

- alunecări de teren 782 
1S/c1 

(325) 
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UDRESCU GABRIEL DANIEL 

    

Semnatura 	  Calitatea  

   

11--DIRECTOR ECONOMIC ' 

 

Semnatura 	  

Formular 
VALIDAT 

Nr.de inregistrare in organismul profesional: 

Subventii pentru stimularea ocupă rii fortei de muncă  (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă  sumele acordate angajatorilor pentru plata 
absolventilor institutiilor de invătămant, stimularea şomerilor care se incadrează  in muncă  inainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care 
incadrează  in munca pe perioada nedeterminată  şomeri in varstă  de peste 45 de ani, şomeri intretinători unici de familie sau şomeri care in termen de 3 ani de la data 
angajării Indeplinesc conditiile pentru a solicita pensia anticipată  partială  sau de acordare a pensiei pentru limita de varstă, on pentru alte situatii prevăzute prin 
legislatia in vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării fortei de muncă. 
*") Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea 
tehnologică  i  inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiintifică  şi dezvoltarea tehnologică, aprobată  cu modifică ri 
şi completări prin Legea nr. 324/2003, Cu modificările şi completările ulterioare. 

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea randurilor corespunzătoare capitolelor VI şi VII sunt avute in vedere 
prevederile Regulamentului de punere in aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 ulie 2020 de stabilire a specificatiilor tehnice şi a modalitătilor in temeiul 
Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile europene de intreprindere şi de abrogare a 10 acte juridice in domeniul 
statisticilor de intreprindere, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de 

punere in aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere in aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului privind productia şi dezvoltarea statisticilor comunitare In domeniul ştiintei şi al tehnologiei. 
****)In categoria operatorilor economici nu se cuprind entitătile reglementate şi supravegheate de Banca Natională  a Romaniei, respectiv Autoritatea de 
Supraveghere Financiară, societătile reclasificate in sectorul administratiei publice şi institutiile fără  scop lucrativ in serviciul gospodăriilor populatiei. 
*****) Pentru creantele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atat valoarea nominală  a acestora, cat şi costul lor de achizitie. 
Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea in vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modifică rile ş i 
completările ulterioare. 

******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al 
Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plătile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin in cadrul politicii agricole comune şi 
de modificare a anexei X la regulamentul mentionat, '(1) veniturile obtinute din activitătile agricole sunt veniturile care au fost obtinute de un fermier din activitatea 
sa agricolă  in sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul mentionat (R (UE) 1307/2013), in cadrul exploatatiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din 
Fondul european de garantare agricolă  (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală  (FEADR), precum şi once ajutor national acordat pentru activităti 
agricole, cu exceptia plătilor directe nationale complementare in temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. 

Veniturile obtinute din prelucrarea produselor agricole Tn sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatatiei sunt 

considerate venituri din activităti agricole cu conditia ca produsele prelucrate să  rămană  proprietatea fermierului şi ca o astfel de prelucrare să  aibă  ca rezultat un alt 

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

Once alte venituri sunt considerate venituri din activităti neagricole. 

(2) in sensul alineatului (1), 'venituri' inseamnă  veniturile brute, inaintea deducerii costurilor şi impozitelor aferente....'. 

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fanete etc.) şi aferente spatiilor comerciale (terase etc.) apartinand proprietarilor 

privati sau unor unităti ale administratiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă  in scop recreativ sau in alte scopuri (pescuit etc). 

2) Valoarea inscrisă  la randul 'datorii cu entităti afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:' NU se calculează  prin insumarea valorilor de la randurile 'cu scadenta initială  
mai mare de un an' şi 'datorii comerciale cu entitătile afiliate nerezidente indiferent de scadentă  (din ct.451)'. 

3) In categoria 'Alte datorii in legătură  cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele deck datoriile in legătură  cu institutiile publice (institutiile statului)' nu se vor 

inscrie subventiile aferente veniturilor existente in soldul contului 472. 
4) Titluri de valoare care conferă  drepturi de proprietate asupra societătilor, care sunt negociabile śi tranzactionate, potrivit legii. 

5) Titluri de valoare care conferă  drepturi de proprietate asupra societătilor, care nu sunt tranzactionate. 

6) Se va completa de că tre operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finantelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 

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

supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare. 
7) La sectiunea 'XII Capital social vă rsat', la rd.161-171 , in col. 2 şi col. 4 entitătile vor inscrie procentul corespunzător capitalului social detinut in totalul capitalului 

social vărsat, inscris la rd.160. 
81 La acest rand se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilitătii nr. 82/1991, modificarea śĺ  
completarea Legii societătilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi functionarea cooperatiei. 
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U GABRIEL DANIEL 

Sc MACOFIL SA 
NOTA 1 

ACTIVE IMOBILIZATE 
30.06.2021 

DENUMIREA 
ELEMENTULUI DE 

IMOBILIZARE 

VALOAREA BRUTĂ  AJUSTĂRI DE VALOARE 
Sold la 

01.01.2021 
Creşteri Cedări, 

transferuri 
şi alte 

reduceri 

Sold la 
30.06.2021 

Sold la 
01.01.2021 

Ajustări 
inregistrate in 

cursul exercitiului 
financiar 

Reduceri 
sau reluări 

Sold la 
30.06.2031 

0 
CHELT. CONSTITUIRE 

ALTE IMOBILIZ. NECORP. 
182.373 

182.373 80.613 25.440 106.053 

TOTAL IMPOBILIZĂRI 
NECORPORALE 

182.373 182.373 80.613 25.440 106.053 

TERENURI 8.043.873 8.043.873 

CONSTRUCTII 10.921.249 10.921.249 6.380.976 156.510 6.537.486 

INSTAL.TEHN.ŞI 
MAŞINI UNELTE 

54.741.559 70.075 54.811.634 18.458.061 768.704 19.226.765 

ALTE INSTALATILUTILAJE 
ŞI MOBILIER 

47.410 47.410 47.410 47.410 

IMOBILIZ. IN CURS 39.315 113.582 8.990 143.907 _ 
TOTAL IMOBILIZĂRI 
CORPORALE 

73.793.406 183.657 8.990 73.968.073 24.886.447 925.214 25.811.661 

TOTAL IMOBILIZĂRI 73.975.779 183.657 8.990 74.150.446 24.967.060 950.654 25.917.714 

ADMINISTRATOR, 
ZAMFIR SIMONA IOANA 



S.C. MACOFIL S.A. TG.JIU 

NOTA 2 

PRO VIZIOANE 
30.06.2021 

Denumirea provizionului Sold la 
01.01.2021 

Transferuri Sold la 
30.06.2021 in cont din cont 

0 1 2 3 4=1+2-3 
1.Proviz.pt. creante 670.338 83.286 69.262 684.362 
2.Proviz.pt.deprecierea ob.de  
inventar 
TOTAL 670.338 83.286 69.262 684.362 

ADMINISTRATOR, 

ZAMFIR SIMONA IOANA  

DIRECTOR ECONOMIC, 

Ec UD SCU GABRIEL DANIEL 

 



S.C. MACOFIL S.A.TG.JIU 
NOTA 3 

REPARTIZA REA PROFITULUI 
La 30.06.2021 

DESTINATIA SUMA 
Profit net de repartizat 4.927.556 
- rezerva legala 
- acoperirea pierderii contabile 
- acoperire pierdere din anii anteriori 
- dividende 
- alte repartizari 
Profit nerepartizat 4.927.556 

ADMINISTRATOR, 	 DIRECTOR ECONOMIC, 
ZAMFIR SIMONA IOANA 

	
EC. RESCU GABRIEL DANIEL 



S.C. MACOFIL S.A. TG.JIU 
NOTA 4  

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE 
30.06.2021  

lei 
DENUMIREA INDICATORULUI 30.06.2020 30.06.2021 

0 1 2 
1. Cifra de afaceri netă  24.957.447 26.590.812 
2. Costul bunurilor văndute şi al serviciilor 

_prestate(3+4+5) 
18.301.194 18.426.207 

3. Cheltuielile activitătii de bază  10.224.138 11.169.201 
4. Cheltuielile activitătilor auxiliare 2.640.498 1.598.057 
5. Cheltuieli indirecte de productie 5.436.558 5.658.949 
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri 
nete(1-2) 6.656.253 8.164.605 
7. Cheltuieli de desfacere 272.070 281.698 
8. Cheltuieli generale de administratie 303.357 391.065 
9. Alte venituri din exploatare 201.333 15.236 
10. Rezultatul din exploatare(6-7-8+9) 6.282.159 7.507.078 

ADMINISTRATOR, 
ZAMFIR SI ONA IOANA 

DIRECTOR ECONOMIC, 
EC 	SCU GABRIEL DANIEL 

  

   



Nota 5 

SITUATIA CREANTELOR $1 DATORIILOR 
LA 30.06.2021  

Situatia creantelor 

Creante Nr . 
rd. 

Sold la 
30.06.2021 
(col. 2+3) 

Termen de lichiditate 

sub 1 an peste 1 an 

0 1 2 3 
Crcante legate de participatii(ct. 2671) 1 0 0 0 
Imprumuturi acordate pe termer). lung 
(ct. 2672+2673) 2 0 0 0 

Alte creante imobilizate(ct. 2677+2678) 3 14.635 0 14.635 
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 
(rd. 01 la 03) 4 14.635 0 14.635 

Clicnti (ct. 4111***+411+4118+413+418-491) 5 6.204.762 5.357.732 847.030 
Din care : - clienti 5.697.357 5.357.732 339.625 

- clienti incerti 507.405 0 507.405 
- efeete de primit 0 0 0 
- clienti, facturi de intocmit 0 0 0 
- provizioane pt.deprecicrea creantelor 0 0 0 

Creante — personal şi asigurari socialc 
( ct. 425+4282+4316*+437*+4382) 6 45.732 45.732 0 

Din care: - avasuri acordatc personalului(ct. 425) 0 0 0 
- alte creantc in legătură  cu personalul(ct.4282) 175 175 0 

Impozit pc profit (ct.441*) 7 0 0 0 
Taxa pe valoarea adaugată(ct.4424) 8 0 0 0 
Alte creantc Cu statul şi institutii publice 
(ct. 4428*+444*+445+446*+447*+4482+4484+463) 9 154.091 154.091 0 

Decontări cu grupul şi alte creante 
(ct.451*+456*) 

10 0 0 0 

Decontari din operatii in participare 
(ct.4581) 

11 0 0 0 

Debitori diverşi(ct.461) 12 12.848 12.848 0 
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE — TOTAL 
(rd. 05 la 12) 

13 6.417.433 5.570.403 847.030 

III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS(ct. 471) 14 20.048 20.048 0 
TOTAL CREAN1b(rd. 04±13±14) 15 6.452.116 5.590.451 861.665 



ADMINISTRA R, 
ANA ZAMFIR SFMONA  

Datorii*) 
Nr. 
rd .  

Sold. la 
30.06.2021 

(Co1.2+3+4) 

Termen de exigibilitate a pasivulin 
sub 1 an 1-5 ani peste 5 ani 

0 1 2 3 4 
imprumuturi din emisiuni de obligatiuni(ct. 161+1681) 16 0 0 0 0 
Credite bancare pe termen lung si mediu 
(ct. 1621+1623+1624+1625+1626+1627) - total, din 

17 13.555.623 0 0 13.555.623 

- interne - total, din care: 18 15.555.623 0 0 15 555.623 
- cu garantia statului 19 0 0 0 () 
- exteme - total, din care: mu i dolari S.U.A 20 0 0 0 0 

Mii lei 21 0 0 0 () 
- cu garantia statului: mu i dolari S.U.A 22 () 0 0 0 

Mii lei 23 0 0 0 () 
Credite bancare pe termen lung şi mediu neajunse 
la scadentil (ct. 1622) - total, din care: 

24 0 0 0 0 

- interne - total, din care: 25 0 0 0 0 
- cu garantia statului 26 0 0 0 
- exteme - total, din care: mu i dolari S.U.A 27 0 0 0 0 

mu i lei 28 0 0 0 0 
- cu garantia statului: 	mu i S.U.A 29 0 0 0 0 

mu i lei 30 0 0 0 0 
Credite bancare pe termen scurt(ct. 519+512**+5129***) 31 0 0 0 0 

Dobanzi (ct. 1682+1686+1687+5186) - total, din care: 32 18.548 0 18.548 0 
-interne 33 18.548 0 18.548 0 
- exteme 	mu i dolari S.U.A 34 () 0 0 0 

mii lei 35 0 0 0 0 
Alte imprumuturi şi datorii fmanciare (et. 166+167±168) 36 201.462 0 201.462 () 
TOTAL DATORII FLNANCIARE SI ASIMILATE 
(rd. 17+24+31+32+36) 

37 13.775.633 0 220.010 13.555.623 

Fumizori (ct. 401+403+404+405+408) 38 2.452.083 2.295.524 156.559 0 
Clienti - creditori (ct. 419) 39 3.229.200 3.111.741 117.459 0 
Datorii cu personalul şi asigurarile sociale 
(et.421+423+424+426+427+4281+431+436+437+438) 

40 453.420 453.420 0 0 

Din care:- datorii către personal et.421+423+426 
, 

303.958 303.958 0 0 
- retineri salarii terti ct.427 81.238 81.238 0 0 

- alte datorii cu personalul ct.4281 50.338 50.238 0 0 

- contrib.unit.fd.risc şi accident.ct.431.1 () 0 0 0 

- contrib.asig.soe.angajator ct.4311 0 0 0 0 

- contrib. asig. soc.salariati et.4315 169.812 169.812 0 0 

- contrib.asig.sănătate angajatori et.4313 0 0 0 0 

- contrib.asig.sănătate salariati ct.4316.1 0 0 () () 

- contrib.angajator pt.concedii şi indemnizaiii ct.43 16 0 0 0 0 

- contrib.unit. fd.şomaj et.4371 () 0 () 0 

- contrib sal fd şomaj ct 4372 0 

- contrib. Asiguratorie pt. Munca-ct 436 17.886 17.886 0 0 

Impozit pe profit(ct. 441**) 41 783.039 783.039 () 0 

Taxa pe valoare adaugată  (ct. 4423) 42 407.489 407.489 0 0 

Alte datorii fain de stat şi institutii publice 
(O. 4428**+444**+446**+447**+4481+4483+4485) 

43 201.867 201.867 0 0 

Din care: -T.V.A. neexigibil ct.4428 () 0 () 0 

- Impozit salarii ct.444 0 0 0 0 

- Alte impozite şi taxe ct. 446 185.392 185.392 0 0 

- Fonduri speciale ct.447 16.475 16.475 0 0 

- Alte dat.buget(majorări,penalit. (ct.4481) () 0 0 0 

Decontari eu grupul si alte datorii 
(et. 451**+455+456**+457+4582+509) 

44 9.597 6.490 3.107 0 

Creditori diversi (ct. 462) 45 () 0 0 0 

ALTE DATORII - TOTAL (rd.38 1a45) 46 7.536.695 7.259.570 277.125 0 

Venituri inregistrate in avans(ct. 472) 47 136.638 136.638 () 0 

TOTAL DATORII (rd. 37+46+47) 48 21.448.966 7.396.208 497.135 13.555.623 

DI 
	

CTOR ECONOMIC, 
Ec. Udsu Gabriel Daniel 



S.C. MACOFIL S.A.TG.JIU 
NOTA 6. 

PRINCIPII SI POLITICI CONTABILE. 

BAZA iNTOCMIRII SITUATIILOR FINANCIARE. 
Situatiile financiare ale S.C. MACOFIL 	 cuprind bilantul contabil, 

contul de profit şi pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia modificărilor 
capitalului propriu , notele şi situatiile financiare. 

Aceste situatii, au fost intocmite in conformitate en prevederile Ordinului 
Ministrului Finantelor Publice 1802/2014, pentru aprobarea Reglementărilor contabile 
privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, 
precum şi conform legii contabilitatii nr 82/1991 republicată. 

BAZA PREGĂTIRII  
Situatiile financiare ale semestrului I -2021 au fost pregătite conform costului 

istoric. 

MONEDA DE RAPORTARE  
Situatiile financiare sunt intocmite in lei. 
Tranzactiile in moneda străina sunt transformate in lei la cursul de schimb din 

data tranzactiei. 
Cdştigurile sau pierderile rezultate din aceste conversii sunt incluse in contul de profit şi 
pierdere ca venituri sau cheltuieli financiare. 

IMOBILIZĂRILE CORPORALE  
Un activ corporal este recunoscut in bilant dacă  se estimează  că  va genera beneficii 

economice, iar costul activului poate fi evaluat in mod credibil . 
0 imobilizare corporală  recunoscută  ca activ se evaluează  initial la costul sau 

cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizări corporale si sunt recunoscute,de regulă, 
drept cheltuieli ale perioadei in care au fost efectuate. 

Imobilizările corporale in curs se evaluează  la costul de productie, respectiv la 
costul de achizitie. 

Imobilizările corporale sunt prezentate in bilant, la costul lor, mai putin amortizarea 
cumulată  aferentă  . 

Valoarea amortizabilă  a unei imobilizări corporale este egală  cu valoarea contabilă  şi 
se inregistrează  in mod sistematic pe parcursul duratei de viată  utilă  a activului. 

Metoda de amortizare folosită  a fost cea liniară  pe intreaga durată  de viată  a 
activelor. 

Cheltuielile cu intretinerea şi reparatia mijloacelor fixe sunt incluse in contul de 
profit şi pierdere, pe masură  cc au fost efectuate imbunătătirile care măresc in mod 
semnificativ durata de viată  şi performantele tehnice a mijloacelor fixe acestea se 
capitalizează. 

Pentru imobilizarile corporale in curs nu se calculează  amortizare. 
S.C. Macofil S.A. a efectuat reevaluarea clădirilor din patrimoniul societătii 

existente la sfarşitul anului 2018, printr-o firma autorizată, membră  ANE VAR. 
Reevaluarea clădirilor, a fost aprobată  de Consiliul de Administratie . 



ACTIVELE CIRCULANTE  
Activele circulante se inregistrează  in contabilitate la pretul de achizitie sau de 

productie. 

STOCURILE  
Stocurile de materii prime, materiale consumabile, piese de schimb, sunt 

prezentate la valoarea de achizitie, produsele finite la pretul de vânzare fără  tva şi 
semifabricatele la costurile de productie. 

Costul stocurilor cuprinde totalitatea costurilor aferente achizitiei şi prelucrării, 
precum şi alte costuri suportate, pentru a aduce stocurile la forma şi in locul in care se 
găsesc. Piesele de schimb şi echipamentele de service sunt inregistrate in stocuri la 
achizitie şi pe seama cheltuielilor când sunt date in consum. 

TERTI  
Contabilitatea tertilor asigură  evidenta creantelor şi datoriilor. Acestea se 

inregistrează  in contabilitate la valoarea lor nominală. 
Creantele incerte se inregistrează  distinct in contabilitate. 

CONTABILITATEA TREZORERIEI  
Contabilitatea trezoreriei asigură  evidenta existentei şi mişcării disponibilitătilor 

in conturi la bănci şi in casierie, creditelor bancare pe tennen scurt şi lung, precum şi a 
altor valori de trezorerie. 

Contabilitatea disponibilitătilor aflate la bănci/casierie, precum şi a mişcării 
acestora, ca urmare a incasărilor şi plătilor efectuate , se tine distinct in lei şi valută. 

Operatiunile privind incasările şi plătile in valută  se inregistrează  in contabilitate 
la cursul zilei practicat de banca unde are lor operatittnea, jar eventualele disponibilitati 
din conturi la finele anului au fost evaluate la cursul B.N.R., valabil la data incheierii 
exercitiului financiar. Diferentele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, intre 
cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de B.N.R. de la data inregistrării 
creantelor sau datoriilor in valută, sau cursul la care acestea sunt inregistrate in 
contabilitate şi cursul de schimb de la data incheierii exercitiului financiar, se 
inregistrează  lunar la venituri sau cheltuieli din diferente da curs valutar, după  caz. 

REZERVE  
Contabilitatea rezervelor se tine pe categorii : rezerve legale, rezerve din 

reevaluări şi alte rezerve. 
Rezervele legale an fost constituite de-a lungul anilor din profitul unitătii , in 

cotele de 5 % şi limitele prevăzute de lege. 
Rezervele din reevaluări, parvin din surplusul de valoare, calculat in urma 

reevaluărilor imobilizărilor corporale. 
Alte rezerve, s-au constituit din repartizările din profitul net pentru fondul de 

dezvoltare. 

OBLIGATIILE  
Obligatiile comerciale sunt inregistrate la valoarea istorică, fără  a calcula dobdnzi 

şi penalităti pentru neachitare in termen. 
Societatea noastra nu are inregistrate obligatii fiscale restante, la 30.06.2021. 



DIRECTOR ECONOMIC, 
Ec. Ud 	Gabriel Daniel 

ADMINISTRATOR, 
Zamür Simona Ioana 

VENITURI  

Contabilitatea veniturilor se tine pe categorii de venituri, după  natura lor. 
Veniturile din exploatare se inregistrează  in momentul prestării serviciilor pentru 

terti, al executării lucrărilor, al predării bunurilor către cumpărători sau in alte conditii 
prevăzute in contract care atestă  transferul proprietătii bunurilor respective către 
clienti. 

CHELTUIELI  
Contabilitatea cheltuielilor se tine pe feluri de cheltuieli, după  natura lor. 

CORECTAREA ERORILOR  
Corectarea erorilor aferente exercitiului financiar curent se efectuează  pe seama 

contului de profit şi pierdere. 
Corectarea erorilor semnificative aferente exercitiilor financiare precedente se 

efectuează  pe seama rezultatului reportat. 

REZULTATUL PERIOADEI  
In contabilitate, profitul sau pierderea se stabilesc lunar, cumulat de la inceputul 

anului. 
In acest sens conturile de venituri şi de cheltuieli se inchid , prin rezultatul 

exercitiului. 
Rezultatul definitiv al exercitiului se stabileşte anual şi reprezintă  soldul final al 

contului de profit şi pierdere. 

RAPORTĂRI FINANCIARE ÎN CADRUL ECONOMIILOR 
HIPERINFLATIONISTE  

Situatiile financiare româneşti, sunt intocmite pe baza costului istoric. Nu au fost 
aplicate actualizări ale cifrelor inscrise in cadrul situatiilor financiare pentru a le 
exprima in moneda curentă  la data bilantului. 

PENSII 
In cadrul activitătii curente pe care o desfăşoară, societatea efectuează  plăti către 

statul român in beneficiul salariatilor săi. Salariatii urmează  să  fie incluşi in sistemul 
national de pensii . 

Societatea nu operează  o altă  schemă  de pensii, deci nu are nici o obligatie in 
acest sens. 

LEASING  
Contractele de leasing incheiate de societate sunt contracte de leasing financiar, 

fiind achizitionate imobilizări corporale. 
Ratele lunare sunt reflectate prin achitarea partială  a furnizorului şi inregistrarea 

dobanzii pe 



S.C. MACOFIL S.A.TG.JIU 

NOTA 7. 

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE 

CAPITAL SOCIAL 	 30.06. 2021  

Capital social subscris valoric 	 14.815.345,90 lei 
Valoarea actiunii 	 4,10lei 
Capital social exprimat in nr. de actiuni nominative 	 3.613.499 

In semestrul I din 2021, capitalul social s-a majorat de la 9.033.747,50 lei la 14.815.345,90 lei, 
prin majorarea valorii nominale a actiunii, de la 2,50 lei la 4,10 lei. 

ADMINISTRATOR, 
ZAMFIR SIMONA IOANA 

DIRECTOR ECONOMIC, 
EC. UDRE

\
SU GABRIEL DANIEL 

 



S.C. MACOFIL S.A. TG.JIU 

NOTA 8 

INFORMATH PRIVIND SALARIATH $1 MEMBRII ORGANELOR DE 
ADMINISTRATIE, CONDUCERE $1 DE SUPRAVEGHERE  

Valoarea indemnizatiilor achitate membrilor Consiliului de Administratie pentru 
semestrul I -2021 a fost in sumă  de 131.904 lei, jar suma brută  acordată  conducerii 
executive a fost de 286.344 lei. 

Societatea nu are obligatii catre foştii administratori sau directori, la data de 
30.06.2021 si nu şi-a asumat nici o obligatie in numele acestora . 

Salariati  
Nr. mediu de salariati pe categorii : 
- muncitori direct productivi 123 
- muncitori indirect productivi 93 

- 	( TESA + maiştri ) ( 44 ) 

TOTAL 216 

- salarii plătite sau de plătit aferente semestrului I -2021 	4.162.904 lei 

- cheltuieli cu asigurarile si protectia socială 	 51.353 lei 

ADMINISTRATOR, 	 DIRECTOR ECONOMIC, 
ZAMFIR SI ONA IOANA 	 EC. UDRESCU GABRIEL 	DANIEL 



NOTA 9: Principalii indicatori economico-financiari . 

INDICATOR MOD DE CALCUL 30 iunie 2021 
1. INDICATOR! DE LICHIDITATE 

Indicatorul lichiditatii curente Active curente/Datorii curente 
(31759994/7432491) 4,27 

Inthcatorul lichiditatii imediate Active curente-Stocuri/Datorii curente 
(26213438/7432491) 3,53 

2. INDICATOR! DE RISC 
Indicatorul gradului de indatorare Capital imprumutat/capital 

propriu(14049651/58408629)X100 24,05 

Inclicatorul privind acoperirea dobiinzilor Profit inaintea platii dob. Si imp. pe  
profit/Chelt. Cu dob(7507078/225729) 33,26 

3. INDICATOR! DE ACTIVITATE 

Viteza de rotatie a stocurilor 
Cifra de afaccri/Stocul 
mediu(26590812/6032516) 

4,41 

Numarul de zile de stocare Stoc mediu/Cifra de 
afaceri*365(6032516/26590812)*365 82.81 

Viteza de rotatie a debitelor — clienti Sold mediu clicnti/Cifra de 
afaceri*365(5535151/26590516)*365 75 98 - , 

Viteza de rotatie a creditelor-furnizor Sold mediu furnizori/Cifra de afaceri* 365 
(1587594/26590812)*365 21,79 

Viteza de rotatie a activelor imobiliz.atc Cifra de afaceri/Active 
imobilizate(26590812/48247367) 0,55 

Viteza de rotatie a activelor totalc Cifra de afaceri/Total 
active(26590812/80027409) 0,33 

4. INDICATORH DE PROFITABILITATE 

Rentabilitatea capitalului angajat 
Profit inaintca platii dob. si. imp. pe  
profit/Capitalul angajat (7507078/ 
28864997) 

0,26 

Marja bruta din viinzari 
Profitul brut din viinzări/Cifra de 
afaceri* 100 
(137310/26590812 )*100 

0,52 

5. INDICATOR! PRIVIND REZULTATUL 
PE ACTIUNE 

Se determina conform cu prevederile 
IAS 33 

Rezultatul pe actiune 
Profitul net atribuibil actiunilor 
comune/Nr. actiuni comune 
(4927556/3613499) 

1,36 

Raportul dintre pretul de piata al actiunii si 
rczultatul pc actiune 

Pret piata actiune/rezultat pc actiune 
(12,50/1,36) 

9,19 

ADMINISTR TOR, 	 DIRECTOR ECONOMIC, 
ZAMFIR SIMONA IOANA 	 EC. UDR CU GABRIEL DANIEL 



S.C. MACOFIL S.A. TG.JIU 

NOTA 10 

Alte informatii  
S.C. MACOFIL S.A. este o societate pe actiuni infiintată  in anul 1991 cu sediul in 

str. Barseşti, nr. 217, jud.Gorj. Societatea este inregistrată  la Oficiul Registrul 
Comertului Gorj sub nr. J18/80/1991. 

In anul 1998 societatea a fost privatizată  in totalitate devenind societate pe 
actiuni cu capital privat. 

Societatea are ca object principal de activitate producerea si comercializarea de 
materiale de constructii, urmarindu-se in special retelmologizarea sectiilor de productie 
existente cu tehnologii mai performante care să  asigure obtinerea de produse 
competitive pe piata. 

Există  o instalatie de fabricat pavele pentru pavaje de diferite forme si culori, 
precum şi o instalatie de tuburi de canalizare cu dimensiuni intre o 200 —o 1200 . 

In anii 2008-2009, s-a achizitionat o linie nouă  si performantă  de fabricare a 
cărămizilor din argilă  arsă, care a inceput să  producă  din prima parte a anului 2010. 

La inceputul anului 2013 s-a achizitionat o statie modernă  de beton, care a fost 
pusă  in functiune şi produce beton atât pentru uz intern cdt şi pentru alti beneficiari. 

Societatea are infiintate sectii de productie, ateliere de reparatii, precum şi o 
balastieră  uncle se produc agregate, aflată  la o distanta de 12 km fată  de sediul societătii, 
in localitatea Runcu. 

Societatea nu are organizate filiale. 
Ponderea in volumul productiei, in semestru I anul 2021, au detinut-o produsele 

ceramice respectiv 65,38%, unnate de produsele prefabricate din beton 29,56%, 
produsele de balastieră  cu 5,10%. 

Produsele societătii sunt livrate pe pietele din România in judetele : GORJ, 
DOLJ, VALCEA, HUNEDOARA, MEHEDINTI, OLT, ARGES, TIMIS, BRASOV, 
GALATI, TELEORMAN, CARAŞ-SEVERIN, CLUJ, DAMBOVITA, PRAHOVA, 
BUCUREŞT1, etc. 

An2aiamente acordate 

- S.C. MACOFIL S.A.are angajamente acordate- pentru creditele angajate astfel :  

- 1.Linie de credit pentru nevoi curente in sumă  de 5.180.000 lei, angajată  la 
CEC BANK CLUJ-NAPOCA. 

- ANGAJAMENTE :  
- Garantie Reala Imobiliara de rang II pentru imobilele cu nr. cadastrale 36278 si 

3693/1 ,  
- Garantie Reala Imobiliara de rang II pentru imobilele cu nr. cadastral 37795, 
- Garantie Reala Imobiliara de rang II pentru imobilele cu nr. cadastrale 3693/3, 
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