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Către
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare
Bursa de Valori Bucureşti

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 privind emitenƫii de instrumente financiare şi operaƫiuni de piaƫă
şi Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaƫă
Data raportului: 25/03/2022
Denumirea societăţii: Petal SA
Sediul social: Husi, str. A.I. Cuza, nr.99
Nr. Tel/fax: 0364.401.709/0364.401.710
Numărul şi data înregistrării la ORC: J37/191/2003
Cod fiscal: RO 841186
Capital social: 2.971.825 lei
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: AeRo ATS, Simbol PETY
Evenimente importante de raportat: publicare Declaratie privind aplicarea principiilor de Guvernanta Corporativa
Petal SA a analizat gradul de conformare al societății cu prevederile Codului de Guvernanță Corporativă al BVB, iar situația
conformării la data prezentei este prezentată în Anexă.

Viorel Ratoi
Presedinte CA
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Anexa: DECLARAȚIE PRIVIND APLICAREA PRINCIPIILOR DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ
Prevederi din Codul de Guvernanță Corporativă

A1

A2

A3

A4

A5

B1

B2

C1

D1

D2

Respectă

Nu
respectă

Motivul pentru neconformitate

Se va avea in vedere adoptarea unor
masuri pentru convergenta cu acest criteriu.

Societatea trebuie sa detine un regulament intern al
Consiliului care sa includa termeni de referinta cu privire la
Consiliu si la functiile de conducere cheie ale societatii.
Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului
trebuie, de asemenea, sa fie tratat in regulamentul
Consiliului.
Orice alte angajamente profesionale ale membrilor
Consiliului, inclusiv pozitia de membru executiv sau
neexecutiv al Consiliului in alte societati (excluzand filiale ale
societatii) si institutii non-profit, vor fi aduse la cunostinta
Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului.
Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire
la orice legatura cu un actionar care detine direct sau
indirect actiuni reprezentand nu mai putin de 5% din numarul
total de drepturi de vot. Aceasta obligatie are in vedere orice
fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv
pe aspecte ce tin de decizii ale Consiliului.
Raportul anual trebuie sa informeze daca a avut loc o
evaluare a Consiliului, sub conducerea presedintelui.
Trebuie sa contina, de asemenea, numarul de sedinte ale
Consiliului.
Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat
pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de
Bursa de Valori Bucuresti va contine cel putin prevederile
precizate in Codul de Guvernanta Corporativa.

x

x

x

x

Se va avea in vedere adoptarea unor
masuri pentru convergenta cu acest criteriu.

Nu se aplica

Consiliul va adopta o politica astfel incat orice tranzactie a
societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din
activele nete ale societatii, conform celei mai recente
raportari financiare, sa fie aprobata de Consiliu.

x

Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura
organizatorica separata (departamentul de audit intern) din
cadrul societatii sau prin serviciile unei terte parti
independente, care va raporta Consiliului, iar, in cadrul
societatii, ii va raporta direct Directorului General.
Societatea va publica in raportul anual o sectiune care va
include veniturile totale ale membrilor Consiliului si ale
directorului general aferente anului financiar respectiv si
valoarea totala a tuturor bonusurilor sau a oricaror
compensatii variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si
principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.
Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile
legale, pagina de internet a societatii va contine o sectiune
dedicata Relatiei cu Investitorii, atat in limba romana cat si in
limba engleza, cu toate informatiile relevante de interes
pentru investitori, incluzand prevederile precizate in Codul
de Guvernanta Corporativa.
O societate trebuie sa aiba adoptata o politica de dividend a
societatii, ca un set de directii referitoare la repartizarea
profitului net, pe care societatea declara ca o va respecta.
Principiile politicii de dividend trebuie sa fie pu blicate pe
pagina de internet a societatii.

Se va avea in vedere adoptarea unor
masuri pentru convergenta cu acest criteriu.
x

Se va avea in vedere adoptarea unor
masuri pentru convergenta cu acest criteriu.
x

Se va avea in vedere adoptarea unor
masuri pentru convergenta cu acest criteriu.
x

Se va avea in vedere adoptarea unor
masuri pentru convergenta cu acest criteriu.
x
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Se va avea in vedere adoptarea unor
masuri pentru convergenta cu acest criteriu.

O societate trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la
prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele
reprezinta concluziile cuantificate ale studiilor care vizeaza
determinarea impactului total al unei liste de factori referitori
la o perioada viitoare (asa-numitele ipoteze). Politica trebuie
sa prevada frecventa, perioada avuta in vedere si continutul
prognozelor. Prognozele, daca sunt publicate, vor fi parte a
rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica cu
privire la prognoze trebuie sa fie publicata pe pagina de
internet a societatii.
O societate trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari
generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat
mai mare de actionari.
Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana
cat si in engleza, cu privire la principalii factori care
influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului
operational, profitului net sau orice alt indicator financiar
relevant.
Societatea va organiza cel putin o intalnire/ conferinta
telefonica cu analisti si investitori, in fiecare an. Informatiile
prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea
Relatii cu Investitorii de pe pagina de internet a societatii, la
momentul respectivei intalniri/ conferinte telefonice.

x

x
Avand in vedere structura actionariatului nu
se justifica o structura bilingva a raportarilor.
x

Se va avea in vedere adoptarea unor
masuri pentru convergenta cu acest criteriu.
x

Viorel Ratoi
Presedinte CA
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PETAL S.A. HUSI
RAPORT DE GESTIUNE
Situatiile financiare încheiate la 31.12.2021 au fost întocmite conform
prevederilor Legii Contabilităţii nr. 82/ 1991 republicată, ale OMF nr. 1802/2014 cu
modificările si completările ulterioare şi Standardelor Internaţionale de Contabilitate.
Capitalul social subscris şi vărsat, integral, la 31.12.2021 este de 2.971.825 lei
reprezentând 1.188.730 acţiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei/acţiune.
Managementul Petal S.A. Huşi a fost asigurat, în cursul anului 2021, de următorii:
 Dna. Gheorghiescu Coca
- Presedinte Consiliul de Administratie (ianuarie-august 2021)
 Dl. Rățoi Viorel
– Președintele Consiliului de Administrație (august 2021 - )
 Dl. Mateiu Sergiu Cristinel
– Administrator executiv - Director General (ianuarie – iunie 2021)
 Dl. Rățoi Viorel
– Administrator executiv - Director General (iunie 2021 - )
 Dl. Baraga Perino-Adrian – membru CA
 Dl. Munteanu Eugen – membru CA (octombrie 2021 - )
 Dna. Ivan Monica – membru CA (octombrie 2021 - )
 Dl. Știopei Paul – membru CA (octombrie 2021 - )
Conducerea executiva a societăţii a fost asigurată în anul 2021 de directorul
general, ing. Mateiu Sergiu Cristinel (ianuarie – iunie 2021) și ing. Viorel Rățoi (iunie
– decembrie 2021).
Evoluţia activităţii Petal S.A. pe durata anului 2021 comparativ cu realizarile
similare ale anilor 2019 şi 2020 este prezentată în tabelul de mai jos :
Nr.
crt
0
1

2
3
5
6

Indicatori

UM

Realizat
2019

Realizat
2020

Realizat
2021

1
Cifra de afaceri:
- prod+serv
- comert
Profit brut
Nr.pers
Venituri tot.
Chelt. tot

2
lei
lei
lei
lei
nr
lei
lei

3
21.286.348
20.298.827
1.065.547
145.770
187
25.905.523
25.759.753

4
20.319.623
15.957.696
4.389.439
1.511.879
159
26.875.928
25.317.151

5
20.228.143
20.226.994
1.149
1.587.258
129
17.108.094
15.520.836

Grad de
realizare
%-5/4
6
99,54
126,75
0,03
104,98
81,13
63,65
61,30

Structura activului si pasivului societatii se prezintă astfel :
Nr.
Crt
0
1

2

3

ACTIV
1
Total activ, din care
Active imobilizate
-necorporale
-corporale
-financiare
Active circulante
-stocuri
-creante
-invest pe term scurt
-casa si ct la banci
Cheltuieli in avans

Nr.
PASIV
crt
0
1
1 Total pasiv, din care
Capitaluri proprii
-capital social
-rezerve din reevaluare
-rezerve legale
-rezultatul reportat
-alte rezerve
-profit/pierdere reportat
-profit/pierdere exercitiu
-repartizarea profitului
2 Datorii
-dat.ce treb.achit < 1 an
-dat. ce treb.achit >1 an
3 Venituri in avans
4 Subventii

UM
2
lei
lei
lei
nr
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei

UM
2
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei

31.12.2020
3
64.207.597
28.638.144
2.521.746
25.906.157
210.241
35.554.753
14.249.706
21.280.320
24.727
14.700

31.12.2020
3
64.207.597
14.089.936
2.971.825
6.860.261
230.325
-5.356.205
9.377.537
0
1.538.193
1.532.000
27.791.213
14.479.442
13.311.771
35.100
22.291.348

31.12.2021
4
85.996.925
36.070.239
7.357.831
28.371.619
340.789
49.926.686
5.388.167
44.519.320
19.199
0

31.12.2021
4
85.996.925
15.592.318
2.971.825
6.860.261
230.325
2.501.470
1.441.179
0
1.587.258
0
29.602.352
17.901.988
11.700.364
0
40.802.255

Diferente
4-3
5
21.789.328
7.432.095

14.371.933

-14.700
Diferente
4-3
5
21.789.328
1.502.382

1.811.139
-35.100
18.510.907

Datoriile totale ale societăţii în anul 2021, cu un total de 29.602.325 lei, sunt
structurate astfel, comparativ cu anul anterior :
Nr.
DATORII
crt
0
1
1 Total datorii,din care
-imprumuturi
-avansuri clienti
-furnizori
-alte datorii

UM
2
lei
lei
lei
lei
lei

31.12.2020
3
27.791.213
13.611.771
599.917
4.657.060
8.922.465

31.12.2021
4
29.602.352
19.947.140
254.077
2.448.011
6.953.124

Diferenţe
4-3
5
1.811.139
6.335.369
-345.840
-2.209.049
-1.969.341

Situaţia contului de profit şi pierdere la 31.12.2021, comparativ cu 31.12.2020
se prezintă astfel :
Nr.
crt
0
1
2
3

4

INDICATORI
1
Ven. din exploatare
Ch. din exploatare
Profit din exploatare
V. financiare
Ch. financiare
Profit/pierdere fin.
V. exceptionale
Ch. Exceptionale
Profit exceptional
V.totale
Ch. Totale
Profit brut
Impozit pe profit
Profit net

UM
2
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei

31.12.2020
3
26.863.320
24.582.626
2.280.644
12.608
734.475
-721.867
26.875.928
25.364.049
1.511.879
20.584
1.453.317

31.12.2021
4
16.624.019
14.569.020
2.054.999
484.075
951.816
-467.741
17.108.094
15.520.836
1.587.258
0
1.587.258

Diferente
4-3
5
-10.239.301
-10.013.606
-225.645
471.467
217.341
254.126

-9.767.834
-9.843.213
75.379
-20.584
133.941

Diferențele mari dintre veniturile și cheltuielile aferente anului 2021, prin raport
cu 2020, se explică prin aplicarea noii politici economice a societății, dictată parțial și
de condițiile generale în România, de orientare a activității spre plus valoare dată de
efortul intelectual, în detrimentul efortului fizic, astfel deși societatea cheltuie mult mai
puțin, cu mai puțini angajați, totuși rezultatele financiare sunt superioare anului
anterior.
În perioada 31.12.2020 - 31.12.2021 a scazut numărul mediu de salariaţi de
la 159 salariaţi la 129 salariaţi.
Cheltuielile cu salariile personalului au fost in anul 2021 in suma de 6.911.300
lei.
Societatea înregistrează un profit din exploatare in anul 2021 în sumă de
2.054.999 lei.
Profitul brut la 31.12.2021 a fost de 1.587.258 lei pentru care s-a datorat un
impozit pe profit de 240.977 lei. Impozitul a fost scutit avandu-se in vedere scutirea de
impozit pentru profitul reinvestit.
Societatea are urmatoarele linii de credit pentru desfasurarea activitaii curente :
- Linie de credit la Cec Bank Iasi, in valoare de 10.661.000 lei
din care utilizata la 31.12.2021-10.493.338 lei ;
- Linie de credit la Exim Bank Iasi, in valoare de 5.000.000 lei
Din care utilizată la 31.12.2021-4.982.635 lei ;
Organizarea contabilităţii s-a realizat prin serviciul financiar-contabil propriu
care a urmărit ţinerea corectă şi la zi a operaţiunilor contabile, respectarea principiilor
contabilităţii, a regulilor şi metodelor contabile prevăzute de reglementările în vigoare.

Situaţiile financiare au fost întocmite pe baza balanţei de verificare, a conturilor
sintetice şi analitice şi s-a urmărit respectarea normelor metodologice şi a regulilor de
întocmire, conturi care au fost puse de acord cu situaţia reală a elementelor
patrimoniale pe baza inventarelor .
Contul de profit şi pierdere reflectă în mod fidel veniturile, cheltuielile şi
rezultatele financiare ale anului 2021.
Unitatea a realizat inventarierea patrimoniului, rezultatele inventarierii
înregistrându-se în contabilitate şi în bilanţ.
Mentinerea pe teritoriu Romaniei a starii de urgenta declarata prin Decretul
prezidential nr. 195/16.03.2020 si apoi a starii de alerta ca urmare a pandemiei de
coronavirs COVID-19 a facut ca in tara noastra dar si in alte state o serie de activitati
economice sa fie inchise, altele restrictionate ceea ce a condus la o diminuare majora
a activitatilor desfasurate atat pe plan intern cat si extern.
Societatea Petal a luat si in anul 2021 masuri de aplicare a deciziilor adoptate
de autoritati in legatura cu pandemia COVID-19 in sensul ca a asigurat materiale
pentru dezinfectie, manusi, masti de protectie, a intervievat personalul daca a avut
contacte cu persoane venite din zone cu focare de infectie sau a avut contacte cu
persoane ce a fost declarate infectate, etc. Deasemenea a dispus adaptarea unor
activitati care sa permita respectarea distantarii sociale.

Administrator,
Ing. Viorel Rățoi

