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Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entităţile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementarile contabile, 
aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu 
anul calendaristic 
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Raportul Consiliului de Administratie pe anul 2020 
 
 
Analiza activităţii emitentului 
 
In momentul de fata societatea isi desfasoara activitatea in urmatoarele domenii:  

- Producerea si comercializarea pieselor auto pentru motoare sisteme de 
frinare, directie, transmisie. 

- Robineti pentru instalatii de frana locomotive si vagoane. 
- Piese turnate din fontă. 
- Inspectii tehnice periodice pentru autovehicule. 
- Parcare cu plata pentru autovehicule. 
- Investitii Financiare. 

 
Societatea a fost pusa in functiune in anul 1966, sub numele de Intreprindere 

de reparatii auto, subordonata Ministerului Transporturilor cu profil de reparatii 
autovehicule, producerea si comercializarea pieselor de schimb si a altor produse 
industriale pentru activitatea de transporturi, prestarea de servicii in domeniul 
transporturilor auto si fabricarea de bunuri de larg consum. 
Prin HG nr.1236/29.11.1990 vechea intreprindere se transforma in societate 
comerciala.   

In anul 2020 nu au fost cazul de fuziuni sau reorganizari; 
 
 
 
Elemente de evaluare generală: 

a) Societatea a incheiat exercitiul financiar cu un profit NET de 323.141 RON in 
comparatie cu  o pierdere de 131.167 in anul 2019. 

b) cifra de afaceri  pe anul 2020 a fost de 655.362 RON ; 
c) nu au fost desfasurate activitati de export in anul 2020 ; 
d) Incepand cu anul 2007 odata cu intrarea in Uniunea Europeana  mijlocele de 

transport din clasa Saviem si Raba  au diparut treptat. Problema principala este 
aceea de a completa activitatea de productie in conditiile in care ponderea in 
activitatea de  baza o detineau reparatiile auto Raba si Saviem iar la Sectia 
Fabricatie  si Turnatorie o detineau piesele din aceasta familie. 

e) disponibilul in casa si conturile bancare la 31.12.2020  este de 541.712 RON;  
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Evaluarea nivelului tehnic al emitentului: 
Descrierea principalelor produse realizate şi/sau servicii prestate, cu precizarea: 

a) Pentru produsele si serviciile realizate la SC SPIT Bucovina SA  Suceava pietele 
de desfacere sunt constituite in pondere de 100% din societatile comerciale 
interne, iar distribuirea pieselor de schimb si executarea serviciilor se face pe 
baza de comenzi ferme si contracte comerciale.; 

b) Ponderea veniturilor din cifra de afaceri: 
a. Venituri din chirii - 44,74 % 
b. Venituri din act diverse - 44,55% 
c. Vanzare produse finite - 10,71 % 

 
Evaluarea activităţii de aprovizionare tehnico-materială : 
 -  materiile prime au fost asigurate de pe piata interna in procent de 100%; 
 
Evaluarea activităţii de vânzare 
 Pentru produsele si serviciile realizate la SC SPIT Bucovina SA  Suceava pietele 
de desfacere sunt constituite in pondere de 100% din societatile comerciale interne, 
iar distribuirea pieselor de schimb si executarea serviciilor se face pe baza de comenzi 
ferme si contracte comerciale. 
                                                                 
Principalii beneficiari la piesele de schimb auto si a robinetilor sunt : 
           - Reva Simeria; 
           - Constantin Grup Bucuresti; 
           - Atelierele CFR Grivita S.A. ; 
           - Tehnoprest 2001 SRL; 
           - Electroputere VFU Pascani S.A.;    
SC SPIT Bucovina SA Suceava se confrunta cu o concurenta puternica, iar printre 
principalii concurenti, producatori de piese auto si servicii pentru autovehicule se 
numara 

 - Irum Reghin; 
   - Asam Iasi; 

 - Compa Sibiu;         
 
Evaluarea aspectelor legate de angajaţii/personalul emitentului 
 Numarul de salariati la 31.12.2020 a fost de 8; 

Nivelul de pregatire profesionala este urmatorul: 
- studii superioare : 3 salariati; 
- studii medii: 5 salariati; 

 Relatii intre Conducerea societatii si salariati sunt stabilite prin Regulamentul 
intern. 
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Evaluarea aspectelor legate de impactul activităţii de bază a emitentului asupra 
mediului înconjurător 

Activitatea societatii nu are un impact negativ asupra mediului 
 

Evaluarea activităţii de cercetare şi dezvoltare 
La nivelul societatii nu este desfasurata activitatea de cercetare si dezvoltare 

 
Evaluarea activităţii emitentului privind managementul riscului 

Livrarea produselor finite se face dupa plata acestora in avans pentru a avea un 
risc cat mai mic; 
 
Elemente de perspectivă privind activitatea emitentului 

- nu exista factori de incertitudine care ar putea afecta lichiditatea societatii; 
- in anul 2020 au fost efectuate investitii in cadrul Statiei ITP detinute de 

societate, au fost inlocuite echipamentele vechi cu echipamente noi in valoare 
de 54.493.74 RON. 

- Avand in vedere criza datorata pandemiei COVID-19 care se intinde si in cursul 
anului 2021 preconizam o scadere a veniturilor din inchirierea de bunuri, 
venituri care reprezinta aproape 50% din cifra de afaceri. Nu se poate estima la 
ce nivel va fi scaderea tinand cont de faptul ca nu putem anticipa deciziile 
autoritatilor locale si centrale privind restrictiile aplicate. 

 
Activele corporale ale emitentului 

Principalele capacitati de productie ale societatii se afla in Mun Suceava, Calea 
Unirii nr 25 bis pe o suprafata de 70.545 mp. 

Activele principale sunt reprezentate de cladiri amplasate pe terenul din Calea 
Unirii 25 bis, Suceava, active care au o vechime de peste 40 de ani, gradul de uzura 
fiind de peste 90%. 

Nu sunt litigii pe rolul instantelor de judecate referitoare la dreptul de 
proprietate.  

  
Piaţa valorilor mobiliare emise de emitent 

-     Capital social  5.945.907 lei; 
- in prezent valoarea nominala a actiunii este de 1 leu. 
- Actiunile emise de SPIT BUCOVINA SA sunt tranzactionate pe sistemul 

alternativ de  tranzactionare AeRO al B.V.B. 
- Registrul Actionarilor este tinut de catre Depozitarul Central S.A. in 

conformitate cu legislatia in vigoare. 
- Actiunile societatii nu sunt tranzactionate si in alte state.  
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Structura actionariatului la data de 31.12.2020 este urmatoare: 
    Sursa informatiei: DEPOZITARUL CENTRAL  Din data:  31.12.2020 

Actionar Actiuni Procent 

GOLOVATII MIHAELA 2.382.280 40,0659 % 

CHELU CATALIN-CONSTANTIN 1.330.904 22,3835 % 

BIDELCRAM INVESTMENT SA loc. BRAILA jud. BRAILA 1.274.369 21,4327 % 

alti actionari / others 958.354 16,1179 % 

TOTAL 5.945.907 100 % 

 
Descrierea politicii emitentului cu privire la dividende. 
 - in ultimii ani nu au fost platite dividende care actionarii societatii. 
 
Descrierea oricăror activităţi ale emitentului de achiziţionare a propriilor acţiuni 
 - nu este cazul 

 
 În cazul în care emitentul are filiale, precizarea numărului şi a valorii nominale a 
acţiunilor emise de societatea-mamă deţinute de filiale 
 - nu este cazul 

 
Conducerea emitentului 

Conducerea societatii in anul 2020 a fost asigurata de catre Consiliul de 
Administratie numit prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data 
de 24.12.2019. Membrii consiliului de Administratie sunt: 

1. Catana Alin Cornel – Presedinte al Consiliului de Administratie; 
2. Constantinescu Gerorge – Membru al Consiliului de Administratie; 
3. Paraschiv Veronica – Membru al Consiliului de Administratie; 
Incepand cu data de 01.01.2020 d-ul Catana Alin Cornel indeplineste si functia 
de Director General, in baza Hotararii Consiliului de Administratie. 

 
Situaţia financiar-contabilă 

 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

Active imobilizate 12.751.019 12.730.043 12.247.646 

- necorporale 0 0 0 

- corporale 12.336.514 12.316.601 11.847.646 

- financiare 414.505 413.442 400.000 

Active circulante (total) 2.743.468 2.647.928 587.131 

- stocuri 2.122.867 2.166.463 505.855 

- creante+altele 620.601 481.465 81.276 
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Cheltuieli in avans 24.878 0 0 

Investitii pe termen scurt 0 0 202.925 

Datorii pe termen scurt 149.801 148.132 171.750 

Active circulante nete 2.618.545 2.508.355 1.383.914 

TOTAL ACTIVE NETE 15.369.564 15.238.398 13.631.560 

Datorii pe termen lung 0 0 41.158 

Proviz. Riscuri cheltuieli 0 0  

Venituri in avans 0 0  

Capital social 5.945.907 5.945.907 5.945.907 

Rezerve din reevaluare 11.360.957 11.353.992 10.973.166 

Rezerve 91.091 91.091 91.091 

Rezult exercitiu financiar 1.470 -131.167 -1.267.170 

Capitaluri proprii 15.369.564 15.238.398 13.590.402 

CAPITALURI – TOTAL 15.369.564 15.238.398 13.590.402 

 
Situatia Contului de profit si pierdere:             

 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

Cifra de afaceri 744.866 765.908 655.362 

Venituri din exploatare 827.721 819.514 1.716.056 

Cheltuieli de exploatare 823.354 949.714 1.363.177 

Rezultatul din exploatare 4.367 -130.200 352.879 

Venituri financiare 1.060.667 1.060.258 -16.607 

Cheltuieli financiare 1.061.894 1.061.225 -954 

Rezultat financiar  -1.227 -967 -15.654 

Alte venituri din exploatare 0 0 1.130.826 

Alte cheltuieli de exploatare 0 0 907.856 

Rezultatul brut 3.140 -131.167 352.879 

Impozit pe profit 1.670 0 0 

Impozit pe venit  0 14.084 

Rezultatul net 1.470 -131.167 337.225 

Dividende total 0 0 0 

• Ca urmare a raportului de audit intocmit de catre o LEXEXPERT AUDIT SRL, 
prin care s-a constatat faptul ca, conducerea anterioara a societatii nu a 
inregistrat, odata cu vanzarea produselor, si diferentele de pret ale 
produselor aferente cu scopul de a scadea cheltuielile si astfel, sa induca in 
eroare actionarii  

• Valoarea stocurilor a scazut de la valoarea de 2.166.463 RON la valoarea de 
505.855 RON in urma trecerii pe costuri a sumei de 1.590.311,43 RON suma 
aflata in contul 348. 
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       1.Indicatori de lichiditate : 
a)Indicatorul lichiditatii curente                = Active curente /Datorii curente 
                                                                   = 1.555.664/171750 = 9.05 
b) Indicatorul lichiditatii imediate             =(Active curente-Stocuri)/Datorii 
curente 
                                                                   =(1555664- 505855)/171750 =6.11 
 
         2.Indicatori de risc  
a)Indicatorul gradului de indatorare          =Capitalul imprumutat/Capitalul 
propriu *100 
                                                                   =Nu este cazul 
 
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor=Nu este cazul 
 
         3.Indicatori de activitate(Indicatori de gestiune) 
a)Viteza de rotatie a stocurilor                   = Costul vanzarilor/Stocul mediu 
                                                                    =  1363178/505855  = 2.69 
b )Numar de zile de stocare                        = Stoc mediu/Cifra de afaceri *365 
                                                                    = 505855/655362* 365 = 281,7 
c)Viteza de rotatie a debitelor client          = Stoc mediu clienti/Cifra de 
afaceri*365 
                                                                    =     62780/655362*365=34,96 
 d)Viteza de rotatie a creditelor furnizori   = Sold mediu  furnizori/Achizitii de 
bunuri*365 
                                                                    = 61892/655362*365 =34,47 
e)Viteza de rotatie a activelor imobilizate = Cifra de afaceri/Active  imobilizate 
                                                                   = 655362/12247646  = 0,05 
f)Viteza de rotatie a activelor totale          = Cifra de afaceri/Total active 
                                                                   = 655362 /1555664= 0,04 
          4.Indicatori de profitabilitate 
a )Rentabilitatea capitalului   angajat        = Profitul brut/Capitalul propriu 
                                                                    =    - 
b) Marja bruta din vanzari                         =  Profitul brut din vanzari/Cifra de 
afaceri 
                                                                   =  - 
 
 

Presedinte al Consiliului de Administratie 
Catana Alin Cornel 
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RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Destinatar:

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

SPIT BUCOVINA S.A.

Opinia

Am auditat situafiile financiare ale societatii SPIT BUCOVINA S.A. la data de

31 decembrie 2020 intocmite conform OMFP w.284412016 care cuprind: Bilant cod

10, Contul de profit si pierdere cod 20, Date informative cod 30, Situalia activelor

imobilizate cod 40, Situatia modificarilor capitalului propriu, inclusiv un sumar al

politicilor contabile semnificative si alte note explicative. Situatiile financiare melionate

se refera la :

. Activ netlTotal capitaluri proprii:

. Profitul net allpierderea neta a exercitiului financiar:
13.590.402Lei

323.141 lei
In opinia noastr6, situatiile financiare anexate prezintd in mod fidel, sub toate

aspectele semnificative, pozitia financiafi, a societatii SPIT BUCOVINA S.A. Ia
31.12.2020, performanfa sa financiara si fluxurile sale de trezorerie pentru anul care s-a

incheiat la aceastd datd", in conformitate cu prevederile ORDINUL MINISTERULUI

FINANTELOR PUBLICE 284412016 - pentru aprobarea Reglementdrilor contabile

privind situafiile financiare anuale individuale gi situafiile financiare anuale consolidate.

Baza pentru opinie

Am desfasurat auditul in conformitate cu Standardele Internationale de Audit
(ISA- uri). Responsabilitatea noastrainbaza acestor standarde sunt descrise detaliat in

sectiunea Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare din

raportul nostru. Suntem independenti fata de companie conform cerintelor etice

relevante auditul situatiilor financiare si ne-am indeplinit celelalte
AUDITOR FINANCIAR PANAITE SORIN
CIF 20294300, AUTORIZATIE CAFR 4169
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responsabilitati , conform acestor cerinte. Considerdm cd probele de audit ob{inute sunt

suficiente gi adecvate pentru afurnizaobazda opiniei noastre de audit.

Raport asupra conformitifii raportului consiliului de administratie cu

situatiile financiare si alte aspecte.

Consiliul de Administratie este responsabil pentru intocmire a si prezentarea

Raportului Consiliului de Administratie in conformitate cu OMFP nr. 284412016,

punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale

individuale si situatiile financiare anuale consolidate si pentru acel control intern pe

care Consiliul de Administratie il considera necesar pentru a permite intocmirea si

prezentarea Raportului Consiliului de Administratie care sa nu contina denaturari

semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul Consiliului de Administratie este prezentat si nu face parte din situatiile

financiare.

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera Raportul Consiliului

de Administratie.

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la

31 decembrie 2020, responsabilitatea noastra este sa citim Raportul Consiliului de

Administratie si, in acest demers, sa apreciem daca exista neconcordante semnificative

intre Raportul Consiliului de Administratie si situatiile financiarg daca Raportul

Consiliului de Administratie include, in toate aspectele semnificative, informatiile

cerute de OMFP w.2844/2016, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind

situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, si daca

in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor

financiare cu privire la Societate si la mediul acesteia, informatiile incluse in Raportul

Consiliului de Administratie sunt eronate semnif,rcativ. Ni se solicita sa raportam cu

privire la aceste aspecte. Inbaza activitatii desfasurate, raportam ca:

AUDITOR FINANCIAR PANAITE SORIN
CIF 20294300, AUTORIZATIE CAFR 4169
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a) in Raportul Consiliului de Administratie nu am identificat informatii care sa nu

fie in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu informatiile prezentate in

situatiile financiare anexate;

b) Raportul Consiliului de Administratie identificat mai sus include, in toate

aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 284412016, punctele

489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale

individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului

situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 3 I decembri e 2020 cu

privire la Societate si la mediul acesteia, nu am identificat informatii incluse in Raportul

Consiliului de Administratie care sa fie eronate semnificativ.

Consiliului de Administratie al societdlii considerd cd aceasta iqi va putea

continua activitatea in viitorul previzibil, gi prin urmare, situa1iile financiare au fost

intocmite pe baza principiului continuitdfii activitdlii.

Responsabilitatea conducerii pentru Situatiile financiare anuale

Conducerea Societatii este responsabila de intocmirea si prezentarea fidela a

Situatiilor financiare anuale in conformitate cu ORDINUL MINISTERULUI

FINANTELOR PUBLICE 284412016 - pentru aprobarea Reglementdrilor contabile

privind situaliile financiare anuale individuale gi situaliile financiare anuale consolidate

si in conformitate cu prevederilor Legii contabilitatii nr. 82ll99lR. Raspunderea

conducerii cuprinde pLaniftcarea, implementarea si mentinerea controlului intern

necesar intocmirii si prezentarii corecte a Situatiilor financiare anuale care sunt lipsite

de denaturare semnificativa, fte cauzata de frauda sau eroare; selectarea si aplicarea

politicilor contabile adecvate si efectuarea de estimari contabile, rezonabile pentru

circumstantele date.

Nu am asistat la inventarierea fapticd a stocurilor, responsabilitatea pentru

efectuarea inventarierii revine comisiilor de inventariere gi comisiei centrale.

ATIDITOR FINANCIAR PANAITE SORIN
CIF 20294300, AUTORIZATIE CAFR 4 I 69
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Situatiile financiare anuale incheiate la 31 .L2.2020 au fost intocmite si prezentate

sub responsabilitatea conducerii societatii.

Responsabilitatea auditorului.

Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura

in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative,

cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care

include opinia noastra. Asigurarea rezonabila rcprezinta un nivel ridicat de asigurare,

dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta

intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fr cauzate

fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza,in

mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale

utilizatorilor, luate in baza acestor situatii fi nanciare.

Caparte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional

si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor

financiare, cauzata fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit

ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru

a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari

semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei

denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune intelegeri

secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.

- Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de

proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o

opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.

- Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul

rezonabil al estimarilor contabile si aI prezentarilor aferente de informatii realizate de

catre conducere.

AUDITOR FINANCIAR PANAITE SORIN
CIF 20294300, AUTORZATIE CAFR4169
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- Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a ttilizarii de catre

conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza

probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la

evenimente sau conditii care ar putea genera indoieli semnificative privind capacitatea

Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o

incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra

prezentafilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari sunt

neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre sebazeaza pe probele de audit

obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii

viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in bazaprincipiului

continuitatii activitatii.

- Evaluam in ansamblu prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare,

inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta

tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte

intr-o pr ezentare fi dela.

Utilizare raport

Acest raport este intocmit exclusiv in vederea depunerii situatiilor financiare ale

societatii, aferente perioadei.

19 Aprilie 2021

Auditor Financiar Panaite Sorin
Membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania
CIF 20294300, Autorizatie CAFR nr.4169

AUDITOR FINANCIAR PANAITE SORIN
CIF 20294300, AUTORIZATIE CAFR 4 I 69
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S.C. SPIT BUCOVINA S.A.  
    SUCEAVA 
RO728129,J33/117/1991 
 
 
 
                               NOTELE  EXPLICATIVE  LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE                                
 
                                                                                   SIMPLIFICATE  2020 
 

NOTA 1 
 
     ACTIVE IMOBILIZATE 
             

            - lei- 
Elemente de 
active 

Valoarea bruta Deprecieri(amortizare si provizioane) 

Sold la   
1Ianuarie 

Cresteri Reduceri Sold la  
31 
Decembrie 

Sold la   1 
Ianuarie 

Depreciere
a 
inregistrata 
in cursul 
exercitiului 

Reduceri sau 
reluari 

Sold la  
31 
Decembri
e 

0 1 2 3 4        5 6 7 8=5+6-7 

Imobilizari 
necorporale 

        

Alte 
imobilizari 

83      83  

Imobilizari 
corporale 

14.498.234 144.009 1.146.238 13.496.005 1.768.191 14.744 534.576 1.248.359 

Terenuri 11.593.952  536952 
 

11.057.000 0   0 

Constructii 2.049.339  504.596 1.544.743 1.406.013 430 465.775 940.668 

stalatii 
tehnice si 
masini 

368.332 62.738 73.824 357.246 358.884 13.903 68.780 304.007 

Alte 
instalatii, 
Utilaje si 
mobilier 

73.169 63.847 0 137.016 3.294 390 0 3.684 

Avansuri si 
imobilizari 
corporale in 
curs 

        

Imobilizari 
financiare 

413.442 17.341 30.783 400.000     

ACTIVE  
Imobilizate 
TOTAL 

14.911.676 161.350 1.177.021 13.896.005 1.768.191 14.744 534.576 1.248.359 
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NOTA 2            
   
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI  
 
- 
 
NOTA 3 
 
REPARTIZAREA PROFITULUI 
 
Acoperirea pierderilor precedente conform dispozitiilor legale. 
 

NOTA 4 
 
ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE 

     

           - lei- 
Indicatorul Exercitiul precedent Exercitiul curent 

0 1 2 

1.Cifra de afaceri neta   765908 655362 

2. Costul bunurilor vandute 
si al serviciilor 
prestate(3+4+5) 

   949714  1363177 
 

3.Cheltuielile activitatii de 
baza 

               949714 1363178 

4.Cheltuielile activitatii 
auxiliare 

  

5.Cheltuieli indirecte de 
productie 

  

6.Rezultatul brut aferent 
cifrei de afaceri nete (1-2) 

-183806 -707816 

7.Cheltuieli de desfacere   

8.Cheltuieli generale de 
administratie 

  

9.Alte venituri din exploatare     53606 1130826 

10.Rezultatul din 
exploatare(6-7-8+9) 

             - 130200 337.229 
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NOTA 5 

SITUATIA CREANTELOR 
          - lei-  

Creante Sold  
la 31 Decembrie 

(col.2+3) 

Termen de lichiditate 

Sub 1 an Peste 1 an 

0 1 2 3 
TOTAL  din care 81276 81276  

Clienti  62780                    62780  

Clienti incerti 14965 14965  

Clienti-facturi de intocmit 0 0  
 

Debitori diversi      

Furnizori debitori    

Alte creante 3532                 3532  

    

 
SITUATIA DATORIILOR 

           - lei-  
Datorii 

 
Sold La 31 
Decembrie 
(col.2+3+4) 

Termen de exigibilitate 

Sub 1 an 1-5 ani Peste 5 ani 

0 1 2 3 4 
TOTAL din care 212908 171750 41158  

Furnizori 44677 61892 41158  
Bugetul de stat 26736              46795   

Bugetul asigurarilor sociale  58093             47967   
Bugetul local     

Sume datorate asociatilor     

Alte datorii 18626 15096   
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NOTA 6 
 
Principii,,politici si metode contabile 
   
         Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu prevederile Legii 
82/1991republicata  si  a OMF 1802/2014 
 
 
 
NOTA  7 
 
 
 
PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE 
 
 
-Capital social la 01.01.2020  =5 .945.907 lei 
-Capital social subscris  si varsat  la 31.12.2020    = 5.945.907 lei 
-Numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise 
       -5.945.907 de actiuni la o valoare nominala de 1 leudin care : 

 2630542 actiuni detinute de persoane juridice, si 
 3315365 actiuni detinute de persoane fizice  

-Pentru restul nu este cazul 
 
 
 
 
 
NOTA 8 
 
 
 
INFORMATII PRIVIND SALARIATII,ADMINISTRATORII SI DIRECTORII 
 
 
 
-Salarizarea directorilor si administratorilor 
     -Salarii directori +administratori platite in exercitiul financiar curent =  92984 LEI 
     -Cheltuieli cu asigurarile sociale aferente=   65.963 LEI 
 
-Valoarea avansurilor si creditelor acordate directorilor si administratorilor in timpul exercitiului 
financiar –Nu este cazul; 
 
-Rata dobanzii-Nu este cazul; 
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-Principalele clauze ale creditului-Nu este cazul; 
 
-Suma rambursata pana la acea data-Nu este cazul; 
 
 
 
-Obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de persoana juridica in numele acestora-Nu este cazul; 
 
 
-Salariati- 
   -Numar mediu aferent exercitiului financiar-12 
   -Salarii platite ,aferente exercitiului  financiar-  324830  LEI 
   -Cheltuieli cu asigurarile sociale- 119085   LEI 
 
 
 
NOTA 9 
 
EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA A PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-
FINANCIARI 
 
 
       1.Indicatori de lichiditate : 
a)Indicatorul lichiditatii curente                = Active curente /Datorii curente 
                                                                   = 1.555.664/171750 = 9.05 
b) Indicatorul lichiditatii imediate             =(Active curente-Stocuri)/Datorii curente 
                                                                   =(1555664- 505855)/171750 =6.11 
 
         2.Indicatori de risc  
a)Indicatorul gradului de indatorare          =Capitalul imprumutat/Capitalul propriu *100 
                                                                   =Nu esre cazul 
 
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor=Nu este cazul 
 
         3.Indicatori de activitate(Indicatori de gestiune) 
a)Viteza de rotatie a stocurilor                   = Costul vanzarilor/Stocul mediu 
                                                                    =  1363178/505855  = 2.69 
b )Numar de zile de stocare                        = Stoc mediu/Cifra de afaceri *365 
                                                                    = 505855/655362* 365 = 281,7 
c)Viteza de rotatie a debitelor client          = Stoc mediu clienti/Cifra de afaceri*365 
                                                                    =     62780/655362*365=34,96 
 d)Viteza de rotatie a creditelor furnizori   = Sold mediu  furnizori/Achizitii de bunuri*365 
                                                                    = 61892/655362*365 =34,47 
e)Viteza de rotatie a activelor imobilizate = Cifra de afaceri/Active  imobilizate 
                                                                   = 655362/12247646  = 0,05 
f)Viteza de rotatie a activelor totale          = Cifra de afaceri/Total active 
                                                                   = 655362 /1555664= 0,04 
 
 
 
 



 6 

 
NOTA 10 
 
ALTE INFORMATII 
 
 
a)Informatii cu privire la prezentarea persoanei juridice 
 
    S.C. SPIT BUCOVINA S.A.  cu sediul in Suceava,str. Calea Unirii,nr.25 bis,inregistrata la O.R.C 
Suceava sub nr.J33/117/1991,Cod fiscal  RO 728129,fiind reprezentata prin Director general- Catana 
Alin Cornel   
     Societatea este condusa de un Consiliul de Administratie format din 3 membri . 
     Societatea are contract cu Auditor financiar , situatiile financiare sunt auditate. 
 
 
b) Informatii privind relatiile persoanei juridice cu filiale,intreprinderi asociate sau cu alte societati in 
care se detin titluri de participare strategice-Nu este cazul 
 
c) Modalitatea folosita pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si pasiv,a 
venturilor si cheltuielilor evidentiate intr-o moneda straina 
        -Nu este cazul 
 
d)Informatii referitoare la impozitul pe profit 
               -       0 lei 
Unitatea este platitoare de impozit pe venit micro; 
 
e)Cifra de afaceri – 655.362 lei 
-este realizata din vanzarea pieselor de schimb,  (domeniul de activitate preponderent al societatii) 
  inspectii tehnice,taxa de parcare  si chirii. 
f)Cheltuielile cu chiriile si ratele achitate in cadrul unui contract de leasing  
         -nu este cazul 
 
   
g)Onorariile platite persoanei care auditeaza situatiile financiare anuale simplificate: 
                  -   8500  LEI 
h) Angajamente acordate  
                    -Nu este cazul 
i)Angajamente primite 
                     -Nu este cazul 
 
 
Catana Alin Cornel 



SPIT BUCOVINA S.A. 
Calea Unirii nr 25 bis 
mun. Suceava, jud. Suceava 
Tel.0230.521164 fax 0230.521767 
RO728129, J33/117/1991 
 
 
 
 

Declaratie 
 

 
 Subsemnatul Catana Alin Cornel in calitate de Presedinte al Consiliului de 
Administratie si Director General la SPIT BUCOVINA SA cu sediul in Suceava Calea 
Unirii nr 25bis, declar ca dupa cunostintele mele situatia financiar-contabila anuala 
pentru anul 2020 este intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile, 
ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor financiare, 
contului de profit si pierdere ale societatii. 
  
 
 
        Presedinte CA 
        Catana Alin Cornel  



SPIT BUCOVINA S.A. 

Calea Unirii nr 25 bis 

mun. Suceava, jud. Suceava 

Tel.0230.521164 fax 0230.521767 

RO728129, J33/117/1991 

                    

                           

                                  ANEXA 1 la Raportul Consiliului de Administratie al S.C. SPIT Bucovina S.A. Suceava, 

  Subsemnatul Catana Alin Cornel in calitate de Director General si Presedinte al Consiliului de Administratie al S.C. SPIT 

Bucovina S.A. Suceava, declar ca a fost inceputa implementarea pricipiilor de guvernanta corporativa pentru AeRO la nivel 

de societate  si vom continua demersurile pana la implementarea deplina a acestora. 

Indi

-

cativ 

Prevederi ce trebuie respectate Respecta Nu respecta 

sau respecta 

partial 

Motivul pentru neconformitate 

A1. Societatile trebuie sa detina un regulament  

intern al Consiliului care include termenii 

de referinta/responsabilitatile Consiliului si 

functiile cheie de conducere ale societatii. 

Administrarea conflictului de interese la 

nivelul Consiliului trebuie sa fie prevazuta 

in regulamentul Consiliului. 

X   

A2. 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.  

x   

A3. Fiecare membru al Consiliului trebuie sa x   



prezinte Consiliului informatii privind orice 

raport cu un actionar care detine direct sau 

indirect actiuni reprezentând peste 5% din 

toate drepturile de vot. Aceasta obligatie se 

refera la orice fel de raport care poate afecta 

pozitia membrului cu privire la chestiuni 

decise de  Consiliu. 

A4. Raportul anual va informa daca a avut loc o 

evaluare a Consiliului sub conducerea 

Presedintelui. Trebuie sa contina de 

asemenea numarul de sedinte ale 

Consiliului. 

x   

A5. Procedura privind cooperarea cu 

Consultantul Autorizat pentru perioada in 

care aceasta cooperare este impusa de 

Bursa de Valori Bucuresti, care va cuprinde 

cel putin urmatoarele: 

x   

A5.1 Persoana de legatura cu Consultantul 

Autorizat. 

x   

A5.2 Frecventa intalnirilor cu Consultantul 

Autorizat, care va fi cel putin o data pe luna 

si ori de cate ori evenimente sau informatii 

noi implica transmiterea de rapoarte curente 

sau periodice astfel incat Consultantul 

Autorizat sa poata fi consultat 

x   

A5.3 Obligatia de a furniza Consultantului 

Autorizat toate informatiile relevante si 

orice informatie pe care in mod rezonabil o 

solicita Consultantul Autorizat pentru 

indeplinirea responsabilitatilor ce-i revin. 

x   

A5.4 Obligatia de a informa Bursa de Valori 

Bucuresti cu privire la orice 

disfunctionalitate aparuta in cadrul 

cooperari cu Consultantul Autorizat sau 

schimbarea Consultantului Autorizat. 

x   



B1. Consiliul va adopta o politica prin care sa 

se asigure ca orice tranzactie a societatii cu 

oricare dintre societatile cu care are relatii 

strânse a carei valoare este egala cu sau mai 

mare de 5% din activele nete ale societatii 

(conform ultimului raport financiar) este 

aprobata de Consiliu. 

 x Societatea nu detine filiale sau/si sucursale 

B2. Auditul intern trebuie  sa fie realizat  de 

catre o structura organizatorica 

separata(departamentul de audit intern) din 

cadrul  societatii sau prin angajarea unei 

entitati terte independente care va raporta 

Consiliului ,iar in cadrul unitatii,ii va 

raporta direct Directorului General 

x   

C1. 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. 

x   

D1. Societatea trebuie sa organizeze un serviciu 

de Relatii cu investitorii facut cunoscut 

publicului larg prin persoana/persoanele 

responsabile sau ca unitate organizatorica. 

In afara de informatiile impuse de 

prevederile legale, societatea trebuie sa 

includa pe pagina sa de intemet o sectiune 

dedicatata Relatiilor cu Investitorii, in 

limbile romana si engleza , cu toate 

infornatiile relevante de interes pentru 

investitori,inclusiv: 

x   

D1.1 Principalele regulamente ale societatii, in x   



parlicular actul constitutiv si regulamentele 

interne ale organelor statutare. 

D1.2 CV-urile membrilor organelor statutare. x   

D1.3 Rapoarte curente si rapoarte periodice. x   

D1.4 Informatii cu privire la adunarile generale 

ale actionarilor: ordinea de zi si materialele 

aferente; hotararile adunarilor generale. 

x   

D1.5 Informatii cu privire la evenimente 

corporative precum plata dividendelor sau 

alte evenimente care au ca rezultat 

obtinerea sau limitari cu privire la 

drepturile unui actionar, incluzand 

termenele limita si principiile unor astfel de 

operatiuni. 

x   

D1.6 Alte informatii de natura extraordinara care 

ar trebui facute publice: 

anularea/modificarea/initierea cooperarii cu 

un Consultant Autorizat, 

semnarea/reinoirea/terminarea unui acord 

cu un Market Marker. 

x   

D1.7 Societatea trebuie sa aiba o functie de 

Relatii cu Investitorii si sa includa in 

sectiunea dedicata acestei functii, pe pagina 

de intemet a societatii, numele si datele de 

contact ale unei persoane care are  

capacitatea de a furniza, la cerere, 

informatii corespunzatoare. 

 x In curs de implementare  

D2. Societatea adopta o politica de dividend a 

societatii ca un set de directii referitoare la 

repartizarea profitului net. Principiile 

politicii de dividend vor fi publicate pe 

pagina de internet a societatii. 

 x In curs de implementare 

D3. O societate trebuie sa aiba adoptata o 

politica cu privire la prognoze si daca 

acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele 

 x In curs de implementare 



reprezinta concluzii 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 prognozei. Daca sunt publicate 

prognozele vor fi parte a rapoartelor anuale, 

semestriale sau trimestriale. Politica privind 

prognozele va fi publicata pe pagina de 

internet a societatii. 

D4. O societate trebuie sa stabileasca data si 

locul unei adunari generale astfel incat sa 

permita participarea unui numar cat mai 

mare de actionari. 

x   

D5. 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 relevant. 

 x In curs de implementare 

D6. O societate 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  

 

                                             Presedinte le Consiliului de Administratie , 

Catana Alin Cornel                     


