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RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
SC PREBET AIUD SA pentru semestrul I 2021
Raport Semestrial conform Regulamentului ASF nr. 5 / 2018-Anexa 14

Pentru exercitiul financiar: 2021 ( S e m e s t r u l I )
Data raportului: 16.08.2021
Denumirea societatii comerciale: S.C. PREBET AIUD S.A.
Sediul Social: Aiud, Judetul Alba , str. Arenei , nr. 10
Numarul de telefon : 0258 / 861661 ; fax : 0258 / 861454
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : RO 1763841
Cod LEI : 254900R0KBC9MDTF1V33
Numarul de ordine in Registrul Comertului Alba: J/01/121/1991
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucureşti, Categoria
Standard
Capitalul social subscris si varsat: 8.199.547,74 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise: societatea are emise un numar de
45.553.043 actiuni nominative cu o valoare nominala de 0,18 lei fiecare , dematerializate.
1. Structura actionariat, evenimente importante, riscuri si incertitudini, tranzactii intre parti afiliate
1.1. Structura actionariatului
SC PREBET AIUD SA are ca obiect principal de activitate : Fabricarea produselor din beton
pentru constructii , cod CAEN – 2361.
Structura actionariatului la 30.06.2021 era urmatoarea :
Actionar

Nr. actiuni

HAGEA LIVIU

%

14.056.588

30,8576

11.258.455

24,7150

GES – GREEN ENERGY

7.888.000

17,3161

ANODIN ASSETS CLUJ

6.750.000

14,8179

ACORD CONSTRUCT

5.600.000

12,2934

45.553.043

100

ALTI ACTIONARI

TOTAL

Societatea comerciala PREBET AIUD S.A. s-a infiintat in anul 1991, prin preluarea integrala a
patrimoniului fostei Intreprinderi Prefabricate din Beton Aiud (IPB), infiintata in anul 1966.
Societatea comerciala PREBET AIUD S.A. s-a organizat in actuala structura in baza Legii nr.
15/1990 si prin HG nr. 93/04.02.1991, fiind inmatriculata la Registrul Comertului cu nr. J /01/121/1991.
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1.2. Evenimente importante in primele 6 luni si impactul acestora asupra raportarilor contabile
semestriale
Riscuri si incertitudini
Faptul ca societatea inregistraza profit la 30 iunie 2021, ne face sa credem ca nu vor exista riscuri si
incertitudini mari care sa influenteze in mod substantial rezultatele economic-financiare la sfarsit de an. Cu
toate acestea nu putem neglija riscul cauzat de pandemia de covid-19 care afecteaza tara noastra si intreaga
lume, dar din experienta de pana acum si datorita masurilor strict luate, am redus la minim riscurile potentiale
de imblonavire a personalului salariat.
Cresterea accentuata a preturilor la materiale si in special la cele din metal ( otel beton, toron folosit la
tensionare, placa metal traversa , etc.) pot influenta in mod hotarator rezultatele financiare la sfarsitul anului
2021.
Urmatoarele categorii de riscuri pot avea influente asupra activitatii societatii in urmatoarele 6 luni:
a) Riscul de piata este definit ca riscul ca variatia preturilor pietei, cum ar fi cursul de schimb valutar,
rata dobanzii cat si reducerea cererii de piata sa afecteze veniturile Societatii. Risc de piata - instabilitatea
pietei de desfacere pentru materialele de constructii, caracterizata printr-o scadere semnificativa a cererii, risc
preintampinat prin studii de piata si politici de marketing. Riscul volatilitatii preturilor de la energia electrica ,
gaz metan, metale, motorina, preintampinat prin gasirea unor noi furnizori sau renegocierea contractelor cu
furnizorii traditionali
b) Riscul valutar este definit ca riscul de a inregistra pierderi din contractele comerciale internationale
sau din alte raporturi economice, din cauza modificarii cursului de schimb al valutei in perioada dintre
incheierea contractului si scadenta acestuia.
Riscul valutar este determinat de riscul inregistrarii unor pierderi sau nerealizarii profitului estimat ca urmare a
fluctuatiilor nefavorabile ale cursului de schimb. Majoritatea activelor si pasivelor financiare de care dispune
Societatea sunt exprimate in moneda nationala si prin urmare fluctuatiile cursului de schimb nu afecteaza
semnificativ activitatea Societatii. Rezultatul din conversia valutara nu are un impact semnificativ in rezultatul
global al perioadei. Desi Societatea isi desfasoara activitatea in Romania, aceasta este expusa la riscul valutar
care decurge din expunerea la variatiile cursului monedei Euro, in care sunt denominate achizitii de la sau
livrari catre parteneri externi.Societatea nu se protejeaza impotriva riscului valutar legat de variatiile cursului
monedei Euro, prin contracte forward sau alte derivate financiare. Totusi, conducerea Societatii revizuieste in
mod regulat previziunile privind evolutia cursului de schimb LEI/EUR si introduce informatiile astfel
obtinute, in fundamentarea strategiei de elaborare a preturilor.
c) Riscul de pret poate aparea din cauza neconcordantei pretului in timp, intre momentul incheierii
contractului si momentul in care se face plata si incasarea sumei prevazute in contract. Acest risc isi poate face
aparitia mai ales in cazul incheierii unor contracte pe termen lung.Societatea nu realizeaza exporturi de
produse si nu exista posibilitatea sa nu se obtina castigul scontat sau sa se inregistreze pierderi, datorita
modificarii preturilor internationale in perioada dintre momentul incheieri si momentul finalizarii contractelor.
Pentru contracararea riscului de pret aferent contractelor de furnizare incheiate cu clientii de pe piata interna,
Societatea efectueaza analize si estimari referitoare la evolutia pretului materiilor prime si materialelor, a
cheltuielilor cu utilitatile si forta de munca.
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d) Riscul de credit este determinat de numerar si echivalente de numerar, depozite la institutii de credit
si alte institutiii financiare, precum si de expunerile legate de creditare fata de clienti pentru produsele
vandute, inclusiv creantele neplatite. In cazul institutiilor de credit si altor institutii financiare, sunt acceptate
numai entitati cu buna reputatie si soliditate financiara pe piata financiara din Romania.
In cazul clientilor, deoarece nu este disponibil un rating independent, conducerea evalueaza bonitatea
clientului, pe baza pozitiei sale financiare, a experientei anterioare si a altor factori. Limitele de risc
individuale se stabilesc pe baza calificativelor interne conform limitelor stabilite de Consiliul de
Administratie. Utilizarea limitelor (plafoanelor) de credit este monitorizata in mod regulat.
Modificarile nefavorabile aparute în bonitatea clientilor Societatii pot produce efecte negative asupra
capacitatii Societatii de a colecta numerarul sau echivalentele de numerar rezultate din vânzari, ceea ce ar
putea determina incertitudini în privinta continuitatii activitatii, precum si deprecieri în indicatorii de
performanta financiara prin recunoasterea ajustarilor pentru deprecierea acestor active.
Expunerea Societatii la riscul de credit este influentata in principal de caracteristicile individuale ale fiecarui
client.
Societatea Prebet Aiud prin specificul activitatii sale si datorita faptului ca beneficiarii sunt societati
comerciale care activeaza in domeniul constructiilor domeniu cu un grad ridicat de risc bancar este expusa la
acest tip de risc cauzat de plata cu intarziere a facturilor sau fapt si mai grav intrarea in insolventa.
e) Riscul de lichiditate reprezintă riscul înregistrării de pierderi sau al nerealizării profiturilor estimate,
care rezultă din imposibilitatea de a onora în orice moment obligaţiile de plată pe termen scurt, fără ca aceasta
să implice costuri excesive sau pierderi care nu pot fi suportate de către Societate. Conducerea Societatii
monitorizeaza previziunile privind necesarul de lichiditati, pentru a se asigura ca exista numerar suficient
pentru a raspunde cerintelor operationale. Aceste previziuni tin cont de planurile de finantare, de respectarea
acordurilor contractuale, precum si de respectarea obiectivelor inteme privind indicatorii de gestiune
economico-financiara.
f) Riscul aferent impozitarii
Sistemul fiscal în România este supus unor diverse interpretări și schimbări permanente care pot fi uneori
retroactive. Autorităţile fiscale pot adopta o poziţie diferita faţă de poziţia Societăţii in ceea ce priveste
anumite tranzactii derulate, operatiuni si evenimente și ca atare pot calcula anumite obligatii suplimentare,
dobânzi și penalităţi fiscale. Conducerea Societăţii consideră că a înregistrat valori corecte în conturile de taxe,
impozite și alte datorii către stat. Cu toate acestea, există un risc ca autorităţile fiscale să aibă o poziţie diferită
de cea a Societăţii.
g) Riscul aferent mediului economic
Economia românească prezinta caracteristicile specifice unei economii emergente și există un grad
semnificativ de incertitudine privind dezvoltarea mediului politic, economic și social în viitor. Conducerea
Societăţii nu poate previziona toate efectele crizei care vor avea impact asupra sectorului financiar din
România și nici potențialul impact al acestora asupra prezentelor situații financiare.
h) Riscul de modificare a legislatiei
Legislatia fiscala din România este supusa unor ample si frecvente modificari care ar putea influenta
nefavorabil activitatea Societatii. Exista riscul ca Societatea sa fie expusa pe viitor unor cote majorate de
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impozite sau unor impozite noi (suplimentare), respectiv a unor cerințe operaționale sau financiare noi, care
nu puteau fi prevazute sau estimate la data elaborarii situatiilor financiare.
i) Riscul de dependenta fata de un numar redus de clienti
Societatea are un portofoliu vast de clienti, insa avand in vedere sectorul economic in care activeaza, exista o
dependenta fata de societatile care sunt implicate in proiectele mari de infrastructura demarate de Statul
Roman (constructia de autostrazi, reabilitarea caii ferate, etc).
j) Riscul operational este definit ca riscul înregistrării de pierderi sau al nerealizării profiturilor estimate
din cauza unor factori interni cum ar fi derularea inadecvată a unor activităţi interne, existenţa unui personal
sau a unor sisteme necorespunzătoare sau din cauza unor factori externi cum ar fi condiţiile economice,
schimbări pe piaţa de capital, progrese tehnologice. Politicile definite pentru administrarea riscului operaţional
au luat în considerare fiecare tip de evenimente care poate genera riscuri semnificative şi modalităţile de
manifestare specifice acestora, pentru a elimina sau diminua pierderile de natură financiară.
1.3. Tranzactii cu parti afiliate
In cadrul societatii PREBET AIUD in perioada analizata nu au avut loc tranzactii intre partile afiliate, asa cum
sunt acestea definite in Standardele internaţionale de raportare financiară (IFRS), adoptate în conformitate cu
prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 iulie
2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate.
2. Situatia economic financiara
2.1 Elemente de evaluare generala
SC PREBET AIUD SA a intocmit situatiile financiare in conformitate cu Standardele Internationale
de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana (IFRS), in vigoare la data de raportare anuala a
societatii respectiv si cu prevederile OMFP 2844/2016, cu modificarile si completarile ulterioare:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Profit brut :
Profit net
Cifra de afaceri :
Costuri (total cheltuieli):
Cheltuieli de exploatare :
Cheltuieli financiare:
Venituri financiare:
Venituri din exploatare:
Venituri totale:

2.417.668 lei
2.008.671 lei
17.127.019 lei
17.221.226 lei
17.200.505 lei
20.721 lei
78.032 lei
19.560.863 lei
19.638.894 lei

a) Profit
La sfarsitul semestrului I 2021 societatea inregistra un profit brut de 2.417.668 lei.
b) Cifra de afaceri
Cifra de afaceri realizata 17.127.019 lei.
c) Export
Societatea nu realizeaza export de produse.
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d) Costuri
Costurile totale aferente productiei fabricate sunt in suma de 17.221.226 lei la venituri totale de
19.638.894 lei
Procent din piata detinut
Datorita diversitatii de produse fabricate si de multimea producatorilor de elemente prefabricate de pe
piata interna este dificil de stabilit o pondere pentru fiecare element de prefabricate beton produs.
e) Lichiditate
La sfarsitul perioadei analizate se intregistra un minus de trezorerie fata de inceputul anului de –
11.215.020 lei.
Lichiditate:
- casa si conturi la banci la inceputul perioadei : 16.048.845 lei
- casa si conturi la banci la sfarsitul perioadei : 4.833.825 lei
- flux de numerar – 11.215.020 lei
- lichiditate curenta : 3.96 .
- lichiditate imediata: 1.87
2.2. Situatia pozitie financiare
Denumire indicatori
Imobilizari corporale
Imobilizari financiare
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE
Stocuri
Creante comerciale si alte creante
Numerar si echivalente de numerar
Alte active ( cheltuieli in avans )
TOTAL ACTIVE CURENTE
1.TOTAL ACTIVE
Capital social subscris si varsat
Ajustari ale capitalului social
Alte elemente de capitaluri proprii
Prime de capital
Rezerve de reevaluare
Rezerve
Rezultat reportat cu exceptia celui provenit din
adoptarea pt prima data a IAS 29
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pt
prima data a IAS 29
Profit la sfarsitul perioadei de raportare
Repartizarea profitului
2.TOTAL CAPITALURI PROPRII
Imprumuturi pe termen lung
Datoria cu impozitul pe profit amanat
5

31.12.2020
23.629.768
0
23.629.768
7.825.398
6.658.009
16.048.845
0
30.532.252
54.162.020
8.199.548
57.644.064
( 647.854 )
0
8.694.851
21.891.537

30.06.2021
23.756.669
10.345.022
34.101.691
10.952.835
4.965.835
4.833.825
0
20.752.599
54.854.290
8.199.548
57.644.064
( 647.854 )
0
8.550.758
28.501.867

5.823.491

5.967.585

( 63.521.958 )

( 63.521.958 )

8.647.517
( 37.186 )
46.694.010
0
549.988

2.008.671
0
46.702.681
0
549.988
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TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG
Datorii comerciale si alte datorii
Imprumuturi pe termen scurt
Datoria cu impozitul pe profit current
TOTAL DATORII PE TERMEN SCURT
Subventii pentru investitii
Provizioane
3.TOTAL PASIVE

549.988
4.282.047
0
194.494
4.476.541
1.210.542
1.230.939
54.162.020

549.988
5.047.827
0
195.193
5.243.020
1.127.662
1.230.939
54.854.290

2.3. Contul de profit si pierdere
Denumire indicatori

30.06.2020

30.06.2021

CIFRA DE AFACERI NETA
Variatia stocurilor de produse finite si
productia in curs de executie
Variatia din productie de imobilizari
corporale
Alte venituri

14.673.381

17.127.019

3.576.902

2.342.982

0

0

86.560

90.862

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL

18.336.843

19.560.863

Materii prime si materiale consumabile utilizate
Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)
Cheltuieli cu beneficile angajatilor
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea
Alte cheltuieli

6.859.834
728.504
5.128.539
870.097
1.137.867

8.483.278
679.610
5.160.274
869.865
2.007.478

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN
EXPLOATARE
VENITURI FINANCIARE

14.724.843

17.200.505

3.612.000

2.360.358

102.312

78.031

CHELTUIELI FINANCIARE

23.835

20.721

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA

78.477

57.310

TOTAL VENITURI

18.439.155

19.638.894

TOTAL CHELTUIELI

14.748.678

17.221.226

3.690.477

2.417.668

527.654

408.997

3.162.821

2.008.671

PROFIT BRUT
IMPOZIT PE PROFIT
PROFIT NET
2.4. Cash Flow

La sfarsitul semestrului I societatea inregistreaza un disponibil in numerar de 4.833.825 lei in scadere cu
11.215.020 lei fata de inceputul anului 16.048.845 lei. Acest fapt se datoreaza in special unei investitii
financiare in suma de 10.345.022 lei, privind achizitionarea unui numar de 4.556.250 actiuni reprezentand
5,00% din capitalul social al societatii Platforma Roca S.A.
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SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII

Capital social

Ajustari ale
capitalului
social

Elemente
asimilate
capitalului

Rezerve din
reevaluare

8.199.548

57.644.064

(647.854)

8.694.851

Alte miscari in rezultatul global

0

0

0

0

0

0

0

Rezultatul global curent

0

0

0

0

0

2.008.671

2.008.671

Alocari rezerva legala

0

0

0

0

6.610.331

( 6.610.331 )

0

Alocari alte rezerve

0

0

0

0

0

0

0

Acoperire pierdere trecere IFRS

0

0

0

0

0

0

0

Cresteri
ale
rezervei
reevaluarea imobilizarilor

0

0

0

( 144.093 )

0

144.093

0

Transfer rezerva din reevaluare in
rezultat reportat

0

0

0

0

0

0

0

Dividende platite

0

0

0

0

0

( 2.000.000 )

( 2.000.000 )

0

0

0

( 144.093 )

6.610.331

( 6.457.567 )

8.671

0

0

0

0

0

0

0

8.199.548

57.644.064

(647.854)

8.550.758

Sold la 1 ianuarie 2021

din

Total rezultat global aferent
perioadei
Total tranzactii cu actionarii,
recunoscute direct in capitaluri
proprii
Sold la 30 iunie 2021
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Alte
rezerve

Rezultatul
reportat si
curent

21.891.536 (49.088.135)

20.501.867 (55.545.702)

Total

46.694.010

46.702.681
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Calculul fluxurilor de numerar – metoda directa
30.06.2020
Fluxuri de numerar din activități de exploatare
Încasări în numerar din activitatea de
exploatare, din care
20.468.276
Încasări în numerar de la clienti
20.382.979
Încasări în numerar din redevente, onorarii,
comisioane si alte venituri
85.297
Încasări în numerar reprezentand resturi ale
impozitelor pe profit
0
Iesiri de numerar aferente activitatii de
exploatare, din care
17.791.819
Plati efectuate catre furnizoarii de bunuri si
prestatorii de servicii
10.826.194
Plati efectuate catre si in numele angajatilor
5.289.977
Plati impozit pe profit
321.515
Dobanda platita
0
Plati aferente altor impozite
1.354.133
Numerar net generat din exploatare
2.676.457
Fluxuri de numerar din activități de investiții
Incasari in numerar din activitatea de investitii,
din care
17.000.000
Incasari din vanzarea de imobilizari
corporale si necorporale
0
Încasări din desfiintarea depozitelor
bancare pe termen scurt
17.000.000
Incasari din subventii pentru investitii
0
Incasasri din rambursarea avansurilor si
imprumuturilor acordate altor parti
0
Incasari in numerar reprezentand
dividendele incasate
0
Iesiri de numerar aferente activitatii de
investitii, din care
21.259.047
Plati pentru achizitionarea de imobilizari
corporale, necorporale si alte active
imobilizate
2.254.290
Plăți pentru constituirea depozitelor bancare
pe termen scurt
19.000.000
Plati pentru avansurile in numerar si
imprumuturile acordate altor parti
4.757
Numerar net generat de investitii
- 4.259.047
Fluxuri de numerar din activități de finanțare
Incasari in numerar din activitatea de finantare,
din care

97.188
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30.06.2021

22.550.330
22.488.794
61.536
0
20.475.476
12.442.171
5.120.153
408.298
0
2.504.862
2.074.854

0
0
0
0
0
0
11.462.568

11.462.568
0
0
- 11.462.568

76.290
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Incasari din emisiunea de actiuni si alte
instrumente de capital
Incasari din emisiunea titlurilor de creanta,
imprumuturilor, efectelor comerciale,
obligatiunilor, ipotecilor si a altor
imprumuturi pe termen scurt sau lung
Iesiri de numerar aferente activitatii de
finantare, din care
Plati pentru rascumpararea actiunilor
proprii
Plati in numerar ale sumelor imprumutate
Plati aferente contractelor de leasing
financiar
Dividende platite catre actionari
Numerar net generar din finantare
Cresterea sau descresterea neta a numerarului si
echivalentelor de numerar
Numerar si echivalente de numerar de la
inceputul exercitiului financiar
Numerar si echivalente de numerar conform
perioadei de raportare.

0

0

97.188

76.290

859.145

1.903.596

0
0

0
0

0
859.145
- 761.957

0
1.903.596
- 1.827.306

- 2.344.547

- 11.215.020

4.766.609

16.048.845

2.422.062

4.833.825

3. Analiza activităţii emitentului
3.1. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale
Principalele produse realizate sunt:
a. Traverse din beton precomprimat pentru calea ferata
b. Grinzi beton pentru poduri rutiere cu armatura preintinsa sau postintinsa de diferite lugimi si
sectiuni
c. Prefabricate pentru podete cai ferate si rutiere
d. Prefabricate pentru electrificarea si semnalizarea cailor rutiere
e. Dale pentru pasaje la nivel cu calea ferata
f. Prefabricate pentru canal cu buzunare pentru revizia locomotivelor si vagoanelor
g. Traverse din beton armat tip bibloc pentru metrou si tramvai
h. Diverse prefabricate pentru structuri
Descrierea principalelor produse realizate si/sau servicii prestate cu precizarea:
a). principalelor piete de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu si metodele de
distributie :
Piata de desfacere a produselor societatii este reprezentata de piata interna avand ca modalitate de
distributie vanzarea directa spre antreprenorul sau subantreprenorul care are contractate lucrari cu
beneficiarul final al produsului solicitat.
b). Ponderea fiecarei categorii de produse sau servicii in veniturile si in totalul cifrei de
afaceri ale societatii comerciale pentru ultimii trei ani:
In Semestrul I 2021 volumul total de prefabricate a fost de 10.939 mc din care beton marfa 302 mc.
Produsele fabricate de societate se gasesc in doua categorii mari de produse, plus betonul marfa
a) traverse din beton armat si precomprimat;
b) alte produse din beton armat si precomprimat;
c) beton marfa.
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Denumirea produselor
Traverse beton pentru calea ferata
Diverse produse beton
Beton marfa

semestrul I 2020
%

semestrul I 2021
%

4,90%
93,60%
1,50%

21,99%
75,25%
2,76%

c). Produselor noi avute in vedere pentru care se va afecta un volum substantial de active in
viitorul exercitiu financiar precum si stadiul de dezvoltare al acestor produse
Prin specificul activitatii SC PREBET AIUD SA are in permanenta noi produse pe linia de
fabricatie , in functie de structura cererii in piata produselor prefabricate , produse care se executa la
comanda , prin adaptarea sau realizarea de noi tipare, conform proiectelor tehnice.
Ca element de noutate implementat in ultima parte a anului trecut si in primul semestru din anul
curent este dotarea societatii cu un stend universal, care permite turnarea grinzilor cu armatura preintinsa de
lungimi si inaltimi mari.
3.2. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala
Principalele obiective ale activitatii de aprovizionare au fost :
- reducerea costurilor de achizitie, implicit reducerea costurilor de productie;
- identificarea de noi furnizori ;
- asigurarea necesarului de materii prime si materiale, piese de schimb, in functie de politica de
stocuri ;
- obtinerea celor mai bune conditii de aprovizionare la contractare (calitate/ pret/conditii de plata).
Stocul curent in care este inclus si stocul de siguranta asigura desfasurarea in bune conditii a activitatii
de productie.
Principalii furnizori de materii prime :
- placa metal
- ciment
- otel beton

- Vossloh
- SC Heidelberg Cement Romania S.A, Holcim SA
- Siderom Bucuresti
- Dacotrans Sperieteni
- Pittini Udinese
- OAM - Ungaria
- D&D Drotaru Ungaria
Relatiile comerciale cu principalii furnizori de materii prime, au la baza respectarea clauzelor inscrise
in contractele de vanzare-cumparare incheiate sau dupa caz prelungite la inceputul fiecarui an.
Alegerea furnizorului se face, avand ca principii de baza, raportul calitate-pret, conditii de plata si
evolutia pietei produsului respectiv.
Sursele de aprovizionare cu material sunt atat piata interna cat si importurile din comunitatea
europeana in functie de tipul produsului fabricat.
3.3. Evaluarea activitatii de vanzare
a). Descrierea evolutiei vanzarilor secvential pe piata interna si/sau externa si a perspectivelor
vanzarilor pe termen mediu si lung.
Vanzarile se fac numai pe piata interna si au oarecum un caracter sezonier in lunile de iarna volumul
acestora se reduce substantial.
Perspectivele vanzarii pe termen mediu si lung depind de politica guvernului in ceea ce priveste
alocarea resurselor financiare pentru diverse lucrari de infrastructura (rutiera, feroviara, constructii civile).
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Evolutia Cifrei de afaceri in ultimii 2 ani se prezinta astfel :
30.06.2020

30.06.2021

14.673.381 lei

17.127.019 lei

b). Descrierea situatiei concurentiale in domeniul de activitate al societatii comerciale, a ponderii
pe piata a produselor sau serviciilor societatii comerciale si a principalilor competitor:
In semestrul I 2021 ponderea produsului traverse a reprezentat 21,99% din volumul productiei marfa
diferenta fiind reprezentata de categoria de produse alte elemente prefabricate din beton si a betonului marfa.
Societatea si-a valorificat produsele numai pe piata interna pe intreg teritoriul tarii mai putin zona
Dobrogea si partea de S-E a Romaniei.
Principalii concurenti ai societatii noastre sunt:
-

SOMACO Grup Prefabricate Bucuresti
MACON Deva
ASA CONS Turda
BAUELEMENTE
METABET Pitesti
TRAVERTEC Buzau

c). Descrierea oricarei dependente semnificative a societatii comerciale fata de un singur client sau
fata de un grup de clienti a carui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societatii
Avand in vedere portofoliul diversificat de clienti, SC PREBET AIUD SA nu depinde semnificativ de
un singur client. Din punct de vedere al conceptului de management al riscului, si prin prisma faptului ca
societatea are clienti a caror sursa de contracte si lucrari o reprezinta investitiile derulate de entitati aflate
direct ori indirect in subordinea Statului Roman (CNADNR, CFR), se poate afirma ca exista o dependenta a
societatii contractele de investitii finantate de bugetul national ori local.
3.4. Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul societatii comerciale
a). precizarea numarului si a nivelului de pregatire a angajatilor societatii comerciale precum si a
gradului de sindicalizare a fortei de munca
La data 30.06.2021 numarul mediu de salariati era de 221, iar cel efectiv este de 228 angajati.
In relatia cu Patronatul, salariatii sunt reprezentati de Sindicatul Liber PREBET AIUD.
Gradul de sindicalizare in 2021 este de 59,21%.
In ceea ce priveste forta de munca datorita in special OUG 114/2018 se constata o imbunatatire a
calitatii personalului nou angajat atat a celui necalificat cat si calificat profesional.
Pe parcursul semestrului I 2021 s-a urmarit constant evaluarea performantelor pesonalului si fixarea
de obiective individuale cu verificarea trimestriala a acestora.
b). descrierea raporturilor dintre manager si angajati precum si a oricaror elemente
conflictuale ce caracterizeaza aceste raportari:
In cursul semestrului I 2021 nu au existat conflicte de munca intre conducerea companiei si salariati.
3.5. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a emitentului asupra mediului
inconjurator
Consideram ca societatea nu va avea probleme de mediu pentru ca activitatea desfasurata nu este
activitate poluanta, dovada fiind si autorizatia de mediu existenta.
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S.C. PREBET AIUD S.A. isi propune intensificarea preocuparilor privind asigurarea si mentinerea
unui mediu inconjurator la nivel impus de Standardele Internationale si Europene.
Pentru aceasta s-au stabilit urmatoarele obiective :
1. Implementerea si certificarea unui sistem de management de mediu. Societatea detine
certificatul de management de mediu nr. 3695M/29.05.2014 in conformitate cu SR EN ISO 14001: 2015.
2. Identificarea si tinerea sub control a aspectelor de mediu asociate tuturor activitatilor ce se
desfasoara in cadrul societatii, pentru asigurarea conformitatii cu cerintele legale si prevenirea poluarii
prin :
- minimizarea cantitatilor de deseuri generate si gestionarea lor in conditii de siguranta
atunci cand aparitia lor nu poate fi evitata ;
- ameliorarea calitatii apelor evacuate din societate ;
- reducerea emisiilor de noxe in atmosfera;
- reducerea consumului de resurse naturale.
3. Asigurarea comunicarii politicii catre toate partile interesate interne si externe a societatii.
4. Crearea conditiilor pentru implementarea, mentinerea si imbunatatirea continua a sistemului de
management de mediu prin asigurarea resurselor umane competente si a resurselor materiale necesare
mentinerii politicii de mediu si indeplinirea obiectivelor propuse.
In semestrul I anul curent, s-a urmarit respectarea cerintelor legale si a celor cuprinse in actele
normative de reglementare, constatandu-se acest lucru si in urma controalelor efectuate de organismele
autorizate.
3.6. Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare
Societatea nu are un compartiment propriu de cercetare legat de produse noi acest lucru realizandu-se prin
proiectele beneficiarilor nostrii, aceste proiecte fiind intocmite de institutii specializate pe cercetare si
proiectare.
Activitatea de cercetare in cadrul societatii SC PREBET AIUD SA se desfasoara prin Biroul Tehnic
Productie si laboratorul propriu precum si colaborari cu institute de proiectare, cu implicatii directe in
cresterea calitatii produselor si serviciilor societatii noastre, prin imbunatatirea retetelor de fabricatie si
scheme de optimizare in vederea cresterii productivitatii muncii, si anume :
- modernizarea capacitatilor de productie existente, imbunatatirea microclimatului de munca,
extinderea pietei de desfacere, si a obiectului de activitate, automatizarea proceselor tehnologice.
- investitiile realizate au fost din surse proprii.
3.7. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale
a). prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de
incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale comparativ cu aceasi
perioada a anului anterior.
Lichiditatea imediata a a societatii este de 1,87, iar indicatorul lichiditatii curente este 3,96 .
Valoarea recomandata acceptabila este în jurul valorii de 2, aceasta dand garantia acoperirii
datoriilor curente din activele curente. Pana acum nu s-au identificat elemente care are putea afecta
lichiditatea.
b). prezentarea si analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra
situatiei financiare a societatii comerciale comparativ cu aceasi perioada a anului trecut
In Semestrul I 2021 volumul total de investitii a fost de 11.189.187 lei din care 10.345.022 lei investitie
financiara si 844.165 lei investitii in achizitionarea de mijloace fixe.
Anul trecut in perioada similara volumul de achizitii mijloace fixe a fost de 1.602.861 lei. Dintre
mijloacele fixe achizitionate amintim doua poduri rulante, tipare metalice, echipamente tensionare, etc.
Pentru anul 2021 se propune un volum de investitii de aproximativ 1.100.000 euro ( din surse proprii si
atrase ).
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c). prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzactiilor
afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza:

schimbarilor

economice

care

In Semestrul I 2021 Societatea a reusit sa-si indeplineasca indicatorii semestriali prevazuti in Bugetul
de Venituri si Cheltuieli, existand premise pentru realizarea BVC-ului total, pentru anul 2021 asta daca in
semestrul II 2021 va fi un volum suficient de contracte comerciale care sa asigure aceasta si preturile la
materiale se vor stabiliza.
3.8. Activele corporale ale societatii comerciale
a). Precizarea amplasarii si a caracteristicilor principalelor capacitati de productie in proprietatea
societatii comerciale:
Toate capacitatile de productie ale societatii sunt amplasate in incinta acesteia avand titlu de
proprietate pe teren.
Principalele capacitati de productie sunt :
- hala de productie a traverselor din beton pentru calea ferata ;
- stand pentru grinzi de poduri cu diferite sectiuni ;
- poligon produse grele ;
- statie de producere a betonului ;
- statie de sortare balast ;
- stand pentru elemente prefabricate precomprimate ;
- tipar metalic si culei pentru grinzi cu dimensiuni mari.
b). Descrierea si analizarea gradului de uzura al proprietatilor societatii comerciale :
Mijloacele fixe ale societatii au un grad mediu de uzura de 41,09 %.
Conducerea societatii are permanent in atentie acest aspect dovada este si volumul programat de
investitii pentru acest an.
c). Precizarea potentialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale
ale societatii comerciale:
Societatea este proprietara activelor sale si nu exista litigii in legatura cu dreptul de proprietate.
3.9. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala.
a). Valorile mobiliare emise de societatea noastra se tranzactioneaza numai in Romania pe Bursa de
Valori Bucuresti.
b). In ultimii 5 ani situatie repartizatii dividendelor a fost urmatoarea:
- anul 2016 s-au acordat dividende in suma de – 1.275.484 lei ;
- anul 2017 nu s-au acordat dividende ;
- anul 2018 s-au acordat dividende in suma de – 945.681 lei ;
- anul 2019 s-au acordat dividende in suma de – 947.503 lei.
- anul 2020 s-au acordat dividende in suma de – 2.000.000 lei.
c). Descrierea oricaror activitati ale societatii comerciale de achizitionare a propriilor actiuni.
Societatea nu a luat nicio hotarare de rascumparare a propriilor actiuni.
d). In cazul in care societatea comerciala are filiale precizarea numarului si a valorii nominale
a actiunilor emise de societatea mana detinute de filiala :
Nu este cazul.
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e). In cazul in care societatea comerciala a emis obligatiuni si / sau alte titluri de creanta prezentarea
modului in care societatea comerciala isi achita obligatiile fata de detinatorii de astfel de valori mobiliare.
Societatea nu a emis obligatiuni sau alte titluri de creanta.
3.10. Conducerea societatii comerciale
a). Prezentarea liste administratorilor societatii comerciale :
Nr.crt.

Nume si prenume

Functia

Profesia

1.

Mathe Francisc

Presedinte CA

Jurist

2.

Ratiu Nicolae Christopher

Membru

Economist

3.

Deceau Liviu Daniel

Membru

Economist

4.

Salagean-Mihetiu Sorin Florin

Membru

Economist

5.

Morutan Alin

Membru

Jurist

b) CV (nume, prenume, varsta, calificare, experienta profesionala, etc.)
1) Nume: Mathe
Prenume: Francisc
Varsta: 45 ani
Calificarea: Jurist
Experienta profesionala: 22 de ani
Vechime in functie: 2 an
Membru neexecutiv - Presedinte al Consiliului de Administratie, este absolvent al Facultatii de
Drept, Universitatea Babes-Bolyai promotia 1999.
A fost membru in Consiliul de Administratie la mai multe societati comerciale iar la SC
PREBET AIUD SA a fost propus ca membru de societatea ANODIN ASSETS Cluj-Napoca.
2) Nume : Ratiu
Prenume: Nicolae Christopher
Varsta: 73 ani
Calificarea: Inginer. Economist
Experienta profesionala: 40 de ani
Vechime in functie : 1 an
Membru neexecutiv al Consiliului de Administratie este absolvent a New York Maritime
College BSC Maritime Transportion Economics.
A lucrat in mai multe companii din Marea Britanie pe functii de conducere (manager director).
3) Nume: Deceanu
Prenume: Liviu Daniel
Varsta: 3 7
Calificarea: Economist
Experienta profesionala : 12 ani
Vechime in functie : 1 an
Membru neexecutiv al consiliului de administrație: A absolvit, Facultatea de Ştiinţe Economice
şi Gestiunea Afacerilor, Universitatea «Babeş-Bolyai » Cluj-Napoca (secţia : Relaţii Economice
Internaţionale) in prezent ocupa functia de Lector universitar (Tranzactii economice
internationale, Economie europeana) la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
Cluj.
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4) Nume : Salagean-Mihetiu
Prenume : Sorin Florin
Varsta : 42 ani
Calificarea : Economist
Experienta profesionala : 18 de ani
Vechime in functie : 1 an
Membru neexecutiv în Consiliul de Administratie: a absolvit Universitatea de petrol si gaze
Ploiesti, Facultatea de Stiinte Economice, in prezent ocupa functia de Director General
Montana Campeni SRL, societate producatoare de mobilier din lemn.
5) Nume : Morutan
Prenume : Alin
Varsta : 47 ani
Calificarea : Jurist
Experienta profesionala : 22 de ani
Vechime in functie : 0 ani
Membru neexecutiv în Consiliul de Administratie: este absolvent la Facutatea de Drept Cluj
Napoca, Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir cu diploma de licenta la Universitatea Babes
Bolyai – Cluj.
Este avocat definitiv titular la Baroul Bistrita – Nasaud dina nul 2005, pana in acest an activand
consilier juridic la mai multe societati comerciale.
A fost propus membru in Consiliul de Administratie de societatea GES Green Energy
Specialists SRL.
c). Orice acord, intelegere sau legatura de familie intre persoana respectiva si o alta persoana
datorita careia persoana respectiva a fost numita administrator.
Nu este cazul.
d). Participarea administratorului la capitalul societatii comerciale.
La data de 30.06.2021 administratorii detin la S.C. PREBET AIUD S.A. un numar de actiuni, astfel :
Nr.crt.
1.

Nume si prenume
Mathe Francisc

Numar actiuni

Procent

-

-

2.

Ratiu Nicolae Christopher

139.727

0,3067%

3.

Deceau Liviu Daniel

-

-

4.

Salagean-Mihetiu Sorin Florin

-

-

5.

Morutan Alin

-

-

e). Lista persoanelor afiliate societatii comerciale.
Nu este cazul.
f). Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societatii comerciale :
Nr.crt.

Nume si prenume

Functia

Profesia

1.

Ciurescu Claudiu

Director general

Economist

2.

Cimpean Ioan

Director economic

Economist

Pana la data de 10.05.2021 in functia de Director General a fost Ranca Flaviu.
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g). Termenul pentru care persoana face parte din conducerea executiva:
Stabilit de catre Consiliul de administratie printr-un Contract de mandat.
h). Orice acord, intelegere sau legatura de familie intre persoana respectiva si o alta persoana
datorita careia persoana respectiva a fost numita ca membru a conducerii executive.
Exista o legatura de afaceri intre domnii Hagea Liviu – actionar semnificativ si domnul Ratiu Nicolae
Christopher – membru a Consiliului de administratie al Prebet Aiud SA.
i) Participarea persoanei respective la capitalul societatii comerciale.
La data de 30.06.2021 membrii conducerii executive detineau la S.C. PREBET AIUD S.A. un numar
de actiuni, astfel :
Nr.crt.

Nume si prenume

1.

Ciurescu Claudiu

2.

Cimpean Ioan

Numar actiuni

Procent

-

-

17.673

0.0388%

j). Pentru persoanele prevazute la punctele 4.1 si 4.2 precizarea eventualelor litigii sau proceduri
administrative in care au fost implicate referitoare la activitatea acestora in cadrul emitentului.
In ultimii 5 ani persoanele prezentate la punctele 4.1 si 4.2. nu au fost implicate in litigii sau in
proceduri administrative.
4. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea emitentului :
In Semestrul I din anul in curs au intervenit schimbari atat in ceea ce priveste componenta Consiliului de
Administratie cat si in ceea ce priveste conducerea executiva.
Astfel ca urmare a AGOA din data de 28.04.2021 s-a modificat structura Consiliului de Administratie, dl.
Mathe Francisc fiind ales Presedintele Consiliului de Administratie si dl. Morutan Alin a luat locul dl. Demeter
Ioan.
Ca urmare a deciziei Consiliului de Administratie nr. 9 / 10.05.2021 dl. Ranca Flaviu a fost revocat din
functia de Director General, fiind numit pe acest post Ciurescu Claudiu.
4.1. Situatii în care emitentul a fost în imposibilitatea de a-şi respecta obligaţiile financiare în timpul perioadei:
Nu ste cazul.
4.2. Modificări privind drepturile deţinătorilor de valori mobiliare emise de emitent:
Nu este cazul
5. Tranzactii semnificative
In perioada analizata nu fost efectuate tranzactii majore incheiate de emitent cu persoanele care actioneaza
in mod concertat sau in care au fost implicate aceste persoane in perioada de timp relevanta (vezi deal-urile).
Pe rolul instantelor de judecata exista mai multe procese, inclusiv referitoare la o actiune concertata a unor
actionari, fara a exista o hotarare definitiva.
6. Semnaturi
Administrator,
Presedinte Consiliu de Administratie,
Mathe Francisc

Director economic,
Ec. Cimpean Ioan
16

S.C. PREBET AIUD S.A.
Situatii financiare individuale intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara pentru semestrul I 2021
(toate sumele sunt exprimate în lei, acolo unde nu este specificat altfel)

CUPRINS
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

3

SITUATIA PROFITULUI SAU PIERDERII SI A ALTOR ELEMENTE ALE
REZULTATULUI GLOBAL

4

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII

5

CALCULUL FLUXURILOR DE NUMERAR – METODA DIRECTA

6

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE

8

1. Informatii despre societate

8

2. Bazele intocmirii situatiilor financiare

8

3. Principii, politici si metode contabile

10

4. Imobilizari corporale

18

5. Creante si alte active

20

6. Stocuri

21

7. Numerar si echivalente de numerar

21

8. Capitaluri proprii

22

9. Rezerve

22

10. Rezultatul reportat

23

11. Provizioane

23

12. Imprumuturi si alte datorii

23

13. Alte datorii

24

14. Impozit amanat

24

15. Subventii pentru investitii

24

16. Venituri din exploatare

24

17. Cheltuieli de exploatare

25

18. Venituri financiare

26

19. Cheltuieli financiare

26

20. Impozit pe profit

26

1

S.C. PREBET AIUD S.A.
Situatii financiare individuale intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara pentru semestrul I 2021
(toate sumele sunt exprimate în lei, acolo unde nu este specificat altfel)

21. Rezultatul de baza pe actiune. Rezultatul diluat.

26

22. Numar mediu de salariati

27

23. Tranzactii cu parti afiliate

27

24. Angajamente si contingente

28

25. Managementul riscurilor

29

26. Analiza principalilor indicatori economico-financiari

31

27. Alte informatii

31

28 Evenimente ulterioare datei de raportare

31

2

S.C. PREBET AIUD S.A.
Situatii financiare individuale intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara pentru semestrul I 2021
(toate sumele sunt exprimate în lei, acolo unde nu este specificat altfel)
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
Denumire indicatori
Imobilizari corporale
Imobilizari financiare
TOTAL ACTIVE
IMOBILIZATE
Stocuri
Creante comerciale si alte creante
Numerar si echivalente de numerar
Alte active ( cheltuieli in avans )
TOTAL ACTIVE CURENTE
1.TOTAL ACTIVE
Capital social subscris si varsat
Ajustari ale capitalului social
Alte elemente de capitaluri proprii
Prime de capital
Rezerve de reevaluare
Rezerve
Rezultat reportat cu exceptia celui provenit din adoptarea pt
prima data a IAS 29
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pt prima data a IAS
29
Profit la sfarsitul perioadei de raportare
Repartizarea profitului
2.TOTAL CAPITALURI PROPRII
Imprumuturi pe termen lung
Datoria cu impozitul pe profit amanat
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG
Datorii comerciale si alte datorii
Imprumuturi pe termen scurt
Datoria cu impozitul pe profit curent
TOTAL DATORII PE TERMEN SCURT
Subventii pentru investitii
Provizioane
3.TOTAL PASIVE

31.12.2020
23.629.768
0

30.06.2021
23.756.669
10.345.022

23.629.768

34.101.691

7.825.398
6.658.009
16.048.845
0
30.532.252
54.162.020
8.199.548
57.644.064
( 647.854 )
0
8.694.851
21.891.537

10.952.835
4.965.835
4.833.825
0
20.752.599
54.854.290
8.199.548
57.644.064
( 647.854 )
0
8.550.758
28.501.867

5.823.491

5.967.585

( 63.521.958 )

( 63.521.958 )

8.647.517
( 37.186 )
46.694.010
0
549.988
549.988
4.282.047
0
194.494
4.476.541
1.210.542
1.230.939
54.162.020

2.008.671
0
46.702.681
0
549.988
549.988
5.047.827
0
195.193
5.243.020
1.127.662
1.230.939
54.854.290

Notele explicative la situatiile financiare de la 1 la 28 fac parte integrala din aceste situatii financiare.
Situatiile financiare au fost aprobate de Consiliul de Administratie si au fost semnate de :

Presedinte Consiliu de Adminstratie,

Director economic,

Mathe Francisc

Ec. Cimpean Ioan
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S.C. PREBET AIUD S.A.
Situatii financiare individuale intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara pentru semestrul I 2021
(toate sumele sunt exprimate în lei, acolo unde nu este specificat altfel)
SITUATIA PROFITULUI SAU PIERDERII SI A ALTOR ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL
Pentru semestrul I incheiat la 30.06.2021

30.06.2020

Denumire indicatori

30.06.2021

14.673.381

17.127.019

3.576.902

2.342.982

0

0

86.560

90.862

18.336.843

19.560.863

6.859.834
728.504
5.128.539
870.097
1.137.867

8.483.278
679.610
5.160.274
869.865
2.007.478

14.724.843

17.200.505

3.612.000

2.360.358

102.312

78.031

CHELTUIELI FINANCIARE

23.835

20.721

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA

78.477

57.310

TOTAL VENITURI

18.439.155

19.638.894

TOTAL CHELTUIELI

14.748.678

17.221.226

3.690.477

2.417.668

527.654

408.997

3.162.821

2.008.671

CIFRA DE AFACERI NETA
Variatia stocurilor de produse finite si
productia in curs de executie
Venituri din productie de imobilizari
corporale
Alte venituri
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL
Materii prime si materiale consumabile utilizate
Alte cheltuieli externe ( cu energia si apa )
Cheltuieli cu beneficile angajatilor
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea
Alte cheltuieli
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE
VENITURI FINANCIARE

PROFIT BRUT
IMPOZIT PE PROFIT
PROFIT NET

Notele explicative la situatiile financiare de la 1 la 28 fac parte integrala din aceste situatii financiare .
Situatiile financiare au fost aprobate de Consiliul de Administratie si au fost semnate de :

Presedinte Consiliu de Adminstratie,

Director economic,

Mathe Francisc

Ec. Cimpean Ioan
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S.C. PREBET AIUD S.A.
Situatii financiare individuale intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara - pentru semestrul I 2021
(toate sumele sunt exprimate în lei, acolo unde nu este specificat altfel)

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII

Capital social

Ajustari ale
capitalului
social

Elemente
asimilate
capitalului

Rezerve din
reevaluare

8.199.548

57.644.064

(647.854)

8.694.851

Alte miscari in rezultatul global

0

0

0

0

0

0

0

Rezultatul global curent

0

0

0

0

0

2.008.671

2.008.671

Alocari rezerva legala

0

0

0

0

6.610.331

( 6.610.331 )

0

Alocari alte rezerve

0

0

0

0

0

0

0

Acoperire pierdere trecere IFRS

0

0

0

0

0

0

0

Cresteri
ale
rezervei
reevaluarea imobilizarilor

0

0

0

( 144.093 )

0

144.093

0

Transfer rezerva din reevaluare in
rezultat reportat

0

0

0

0

0

0

0

Dividende platite

0

0

0

0

0

( 2.000.000 )

( 2.000.000 )

0

0

0

( 144.093 )

6.610.331

( 6.457.567 )

8.671

0

0

0

0

0

0

0

8.199.548

57.644.064

(647.854)

8.550.758

Sold la 1 ianuarie 2021

din

Total rezultat global aferent
perioadei
Total tranzactii cu actionarii,
recunoscute direct in capitaluri
proprii
Sold la 30 iunie 2021

Alte
rezerve

Rezultatul
reportat si
curent

21.891.536 (49.088.135)

20.501.867 (55.545.702)

Total

46.694.010

46.702.681

Presedinte Consiliu de Administratie,

Director economic,

Mathe Francisc

Ec. Cimpean Ioan
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S.C. PREBET AIUD S.A.
Situatii financiare individuale intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara pentru semestrul I 2021
(toate sumele sunt exprimate în lei, acolo unde nu este specificat altfel)

Calculul fluxurilor de numerar – metoda directa
30.06.2020
Fluxuri de numerar din activități de exploatare
Încasări în numerar din activitatea de
exploatare, din care
20.468.276
Încasări în numerar de la clienti
20.382.979
Încasări în numerar din redevente, onorarii,
comisioane si alte venituri
85.297
Încasări în numerar reprezentand resturi ale
impozitelor pe profit
0
Iesiri de numerar aferente activitatii de
exploatare, din care
17.791.819
Plati efectuate catre furnizoarii de bunuri si
prestatorii de servicii
10.826.194
Plati efectuate catre si in numele angajatilor
5.289.977
Plati impozit pe profit
321.515
Dobanda platita
0
Plati aferente altor impozite
1.354.133
Numerar net generat din exploatare
2.676.457
Fluxuri de numerar din activități de investiții
Incasari in numerar din activitatea de investitii,
din care
17.000.000
Incasari din vanzarea de imobilizari
corporale si necorporale
0
Încasări din desfiintarea depozitelor
bancare pe termen scurt
17.000.000
Incasari din subventii pentru investitii
0
Incasasri din rambursarea avansurilor si
imprumuturilor acordate altor parti
0
Incasari in numerar reprezentand
dividendele incasate
0
Iesiri de numerar aferente activitatii de
investitii, din care
21.259.047
Plati pentru achizitionarea de imobilizari
corporale, necorporale si alte active
imobilizate
2.254.290
Plăți pentru constituirea depozitelor bancare
pe termen scurt
19.000.000
Plati pentru avansurile in numerar si
imprumuturile acordate altor parti
4.757
Numerar net generat de investitii
- 4.259.047
Fluxuri de numerar din activități de finanțare
Incasari in numerar din activitatea de finantare,
din care

97.188

6

30.06.2021

22.550.330
22.488.794
61.536
0
20.475.476
12.442.171
5.120.153
408.298
0
2.504.862
2.074.854

0
0
0
0
0
0
11.462.568

11.462.568
0
0
- 11.462.568

76.290

S.C. PREBET AIUD S.A.
Situatii financiare individuale intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara pentru semestrul I 2021
(toate sumele sunt exprimate în lei, acolo unde nu este specificat altfel)

Incasari din emisiunea de actiuni si alte
instrumente de capital
Incasari din emisiunea titlurilor de creanta,
imprumuturilor, efectelor comerciale,
obligatiunilor, ipotecilor si a altor
imprumuturi pe termen scurt sau lung
Iesiri de numerar aferente activitatii de
finantare, din care
Plati pentru rascumpararea actiunilor
proprii
Plati in numerar ale sumelor imprumutate
Plati aferente contractelor de leasing
financiar
Dividende platite catre actionari
Numerar net generar din finantare
Cresterea sau descresterea neta a numerarului si
echivalentelor de numerar
Numerar si echivalente de numerar de la
inceputul exercitiului financiar
Numerar si echivalente de numerar conform
perioadei de raportare.

0

0

97.188

76.290

859.145

1.903.596

0
0

0
0

0
859.145
- 761.957

0
1.903.596
- 1.827.306

- 2.344.547

- 11.215.020

4.766.609

16.048.845

2.422.062

4.833.825

Notele explicative la situatiile financiare de la 1 la 28 fac parte integrala din aceste situatii financiare .
Situatiile financiare au fost aprobate de Consiliul de Administratie si au fost semnate de :

Presedinte Consiliu de Administratie,

Director economic,

Mathe Francisc

Ec. Cimpean Ioan
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S.C. PREBET AIUD S.A.
Situatii financiare individuale intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara pentru semestrul I 2021
(toate sumele sunt exprimate în lei, acolo unde nu este specificat altfel)

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru semestrul I incheiat la 30.06.2021

1. Informatii despre societate
S.C. PREBET AIUD S.A. este societate pe actiuni care functioneaza in conformitate cu prevederile Legii
nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, infiintata in baza HG
nr.93/04.02.1991.
Societatea este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J01/121/1991 si are codul unic de inregistrare
RO 1763841.
S.C. PREBET AIUD S.A. este o societate producătoare de prefabricate din beton armat si beton armat
precomprimat pentru cai de comunicatie feroviare si rutiere, continuatoarea fostei intreprinderi de prefabricate beton ( IPB )
infintata in anul 1966.
Capitalul social subscris si varsat la 30.06.2021 este de 8.199.547,74 lei, divizat in 45.553.043 actiuni la o
valoare nominala de 0.18 lei/actiune.
In cursul semestrului I 2021, capitalul social al S.C. PREBET AIUD S.A a nu a suferit modificari.
Actiunile S.C. PREBET AIUD S.A. sunt tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti , la categoria standard
incepand cu data 24.09.2015.
Pretul de tranzactionare a actiunilor societatii comerciale Prebet Aiud, a variat in ultimele 52 saptamani intr-un
maxim de 1.8400 lei si minim de 0.7980 lei, in prezent valoarea fiind in jur de 1.4500 lei pe actiune.
Activitatile specifice de registru independent pentru S.C.PREBET AIUD SA au fost efectuate de catre
Depozitarul Central .
Structura actionariatului la 30.06.2021 era urmatoarea :
Actionar
HAGEA LIVIU
ALTI ACTIONARI
GES – GREEN ENERGY
ANODIN ASSETS CLUJ
ACORD CONSTRUCT
TOTAL

Nr. actiuni

%

14.056.588
11.258.455
7.888.000
6.750.000
5.600.000
45.553.043

30,8576
24,7150
17,3161
14,8179
12,2934
100

2. BAZELE INTOCMIRII
2.1. Declaratie de conformitate
Situatiile financiare ale Societatii sunt intocmite in conformitate cu principiile de recunoastere si masurare
prevazute de Standardele Internationale de Raportare Financiara, asa cum sunt aprobate de Uniunea Europeana
(,,IFRS") in vigoare la data de raportare semestriala a Societatii, respectiv 30 iunie 2021 si in conformitate cu
prevederile OMFP 2844/2016 , cu modificarile si completarile ulterioare ,fiind disponibile la sediul societatii din Aiud, str.
Arenei, nr.10 .
Situatiile financiare contin situatia pozitiei financiare, situatia profitului sau pierderii si a altor elemente ale
rezultatului global, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie si notele explicative.
Data trecerii la IFRS este 24.09.2015 in baza deciziei ASF nr. 2339. Anul 2015 este primul and in care situatiile
financiare au fost intocmite conform IFRS.
In conformitate cu prevederile OMFP 2844/2016 privind aplicarea de către societăţile comerciale ale căror
valori sunt admise la tranzacţionare pe o piata reglementata a Standardelor Internationale de Raportare Financiara
si a Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr.1286/2012 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme
cu Standardele Internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt
admise la tranzactionare pe o piata reglementata mobiliara,societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt
admise la tranzactionare pe o piata reglementata au obligatia, incepand cu exercitiul financiar al anului 2012 ,
sa aplice Standardele Internationale de
Raportare Financiara (IFRS) la intocmirea situatiilor financiare
anuale.Deoarece SC Prebet Aiud SA adopta IFRS ca noua baza a contabilitatii pentru anul 2015, societatea a aplicat
inclusiv prevederile IFRS 1 “Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară”. IFRS 1
se aplica in toate cazurile in care o entitate adopta pentru prima data IFRS, printr-o declaratie explicita si fara rezerve
de conformitate cu IFRS.
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SC Prebet Aiud SA aplica toate IFRS in vigoare la data de raportare in cazul
IFRS.

situatiilor financiare

2.2. Bazele evaluarii
Situatiile financiare sunt prezentate în RON (“leu românesc”), au fost intocmite pe baza costului istoric,
exceptând reevaluarea anumitor active imobilizate şi instrumente financiare care sunt evaluate la valoarea justa si a
elementelor de capital social, rezerve legale si alte rezerve constituite din profitul net, care au fost ajustate conform
Standardului International de Contabilitate (“IAS”) 29 “Raportarea financiara in economiile hiperinflationiste”, pana la
31 decembrie 2003.
Situatiile financiare incheiate la 30.06.2021 au fost intocmite utilizând principiile de continuitate a activităţii.
2.3. Moneda functionala si de prezentare
Elementele incluse in situatiile financiare ale Societatii sunt evaluate folosind moneda mediului economic in care
entitatea opereaza („moneda functionala"), adica leul. Situatiile financiare sunt prezentate in lei, care este moneda
functionala si de prezentare a Societatii.
Potrivit Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor conforme cu
Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt
admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, Capitolul I pct. 4 “Contabilitatea se tine in limba romana si in
moneda nationala.Contabilitatea operatiunilor efectuate in valuta se tine atat in moneda nationala, cat si in valuta.
Prin valuta se intelege alta moneda decat leul. Situatiile financiare anuale individuale se intocmesc in limba romana si
in moneda nationala.”
Operatiunile exprimate in moneda straina sunt inregistrate in lei la cursul oficial de schimb de la data decontarii
tranzactiei. Datoriile monetare inregistrate in devize la data intocmirii situatiei pozitiei financiare sunt exprimate in
lei la cursul din ziua respectiva. Castigurile sau pierderile din decontarea acestora si din conversia datoriilor
monetare denominate in moneda straina folosind cursul de schimb de la sfarsitul exercitiului financiar sunt
recunoscute in rezultatul exercitiului.Datoriile monetare care sunt evaluate la cost istoric in moneda straina sunt
inregistrate in lei la cursul de schimb de la data tranzactiei.
Pentru evaluarea la finele fiecărei perioade de raportare, a elementelor exprimate în valută, se utilizează cursul de
schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României din ultima zi bancară a lunii în cauză.
Ratele de schimb ale principalelor valute au fost urmatoarele:
MONEDA

Curs
31 dec 2020

Curs
30 iun 2021

EUR
USD

4.8694
4.9680

4.9267
4.1425

2.4. Utilizarea estimarilor si rationamentelor profesionale
Pregatirea situatiilor financiare in conformitate cu IFRS adoptate de Uniunea Europeana presupune din partea
conducerii utilizarea unor estimari si ipoteze care afecteaza aplicarea politicilor contabile, precum si valoarea raportata a
activelor, datoriilor, veniturilor si cheltuielilor. Estimarile si judecatile asociate acestora se bazeaza pe date istorice si
pe alti factori considerati a fi elocventi in circumstantele date, iar rezultatul acestor factori formeaza baza judecatilor
folosite in determinarea valorii contabile a activelor si pasivelor pentru care nu exista alte surse de evaluare disponibile.
Rezultatele efective pot fi diferite de valorile estimate.
Estimarile si judecatile sunt revizuite in mod periodic. Revizuirile estimarilor contabile sunt recunoscute in
perioada in care estimarea este revizuita, daca revizuirea afecteaza doar acea perioada sau in perioada curenta si in
perioadele viitoare, daca revizuirea afecteaza atat perioada curenta, cat si perioadele viitoare.Efectul modificării
aferente perioadei curente este recunoscut ca venit sau cheltuială în perioada curentă. Dacă există, efectul asupra
perioadelor viitoare este recunoscut ca venit sau cheltuială în acele perioade viitoare.
Managementul companiei consideră că orice deviaţie de la aceste estimări nu va avea o influenţă
semnificativă asupra situaţiilor financiare în viitorul apropiat.
Estimările şi ipotezele sunt utilizate în special pentru ajustări de depreciere ale mijloacelor fixe,ale titlurilor
detinute si evaluate la cost, estimarea duratei de viată utila a unui activ amortizabil, pentru ajustarea de depreciere a
creantelor, pentru provizioane; pentru recunoasterea activelor privind impozitul amanat.
În conformitate cu IAS 36, imobilizările corporale sunt analizate pentru a identifica dacă prezintă indicii de
depreciere la data bilanţului.
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Pierderea din depreciere este recunoscută pentru a reduce valoarea netă contabilă a activului respectiv la nivelul
valorii recuperabile. Dacă motivele recunoaşterii pierderii din depreciere dispar in perioadele următoare, valoarea
contabilă netă a activului este majorată până la nivelul valorii contabile nete, care ar fi fost determinată dacă nici o
pierdere din depreciere nu ar fi fost recunoscută.
Evaluarea pentru deprecierea creantelor este efectuata individual si se bazeaza pe cea mai buna estimare a
conducerii privind valoarea prezenta a fluxurilor de numerar care se asteapta a fi primite.Societatea isi revizuieste
creantele comerciale si de alta natura la fiecare data a pozitiei financiare, pentru a evalua daca trebuie sa inregistreze in
contul de profit si pierdere o depreciere de valoare. In special rationamentul profesional al conducerii este necesar
pentru estimarea valorii si pentru coordonarea fluxurilor de trezorerie viitoare atunci cand se determina pierderea
din depreciere .Aceste estimari se bazeaza pe ipoteze privind mai multi factori, iar rezultatele reale pot fi diferite,
ducand la modificari viitoare ale ajustarilor.
Activele privind impozitul amanat sunt recunoscute pentru pierderi fiscale, in masura in care e probabil ca va exista
un profit impozabil din care sa poata fi acoperite pierderile.Este necesara exercitarea rationamentului profesional
pentru a determina valoarea activelor privind impozitul amanat care pot fi recunoscute, pe baza probabilitatii in ceea ce
priveste perioada si nivelului viitorului profit impozabil, cat si strategiile viitoare de planificare fiscala.
3. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE.
Conform IFRS- Standardul International de Contabilitate 8” Politici contabile, modificari ale estimarilor contabile
si erori”, politicile contabile reprezinta principiile, bazele, conventiile, regulile, si practicile specifice aplicate de
aceasta entitate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare.
Societatea si-a selectat si aplica politicile contabile în mod consecvent pentru tranzactii, alte evenimente si conditii
similare, cu exceptia cazului în care un standard sau o interpretare prevede sau permite, în mod specific, clasificarea
elementelor pentru care ar putea fi adecvată aplicarea unor politici contabile diferite. Dacă un standard sau o interpretare
prevede sau permite o astfel de clasificare, trebuie să fie selectată si aplicată fiecărei categorii, în mod consecvent, o
politică contabilă adecvată.
Societatea modifica o politică contabilă doar dacă modificarea:
- este impusă de un standard sau de o interpretare; sau
- are drept rezultat situatii financiare care oferă informatii fiabile si mai relevante cu privire la efectele
tranzactiilor, ale altor evenimente sau conditii asupra pozitiei financiare, performantei financiare sau fluxurilor de
trezorerie ale entitătii.
Prezentam un sumar al politicilor contabile semnificative care au fost aplicate in mod consecvent pentru toate
perioadele prezentate in situatiile financiare:
3.1. Imobilizări corporale, investii imobiliare
3.1.1. Imobilizarile corporale sunt recunoscute initial la costul de achizitie sau de constructie si sunt prezentate
net de amortizarea acumulata si pierderea din depreciere acumulata.
Costul imobilizarilor corporale cumparate este reprezentat de valoarea contraprestatiilor efectuate pentru
achizitionarea activelor respective precum si valoarea altor costuri direct atribuibile aducerii activelor la locatia si
conditia necesara pentru ca acestea sa poata opera în modul dorit de conducere. Costul activelor construite in regie
proprie include costurile salariale, materiale, costuri indirecte de productie si alte costuri direct atribuibile aducerii
activelor la locatia si conditiile curente.
Societatea a optat sa foloseasca pentru evaluarea dupa recunoasterea initiala a imobilizarilor corporale, modelul
reevaluarii. Conform modelului reevaluarii, un element de imobilizare corporala a carui valoare justa poate fi evaluata in
mod fiabil trebuie contabilizat la o valoare reevaluata, aceasta fiind valoarea sa justa la data reevaluarii minus orice
amortizare cumulata ulterior si orice pierderi cumulate din depreciere.
Reevaluarile trebuie sa se faca cu suficienta regularitate pentru a se asigura ca valoarea contabila nu se
deosebeste semnificativ de ceea s-ar fi determinat prin utilizarea valorii juste la finalul perioadei de raportare.
Valoarea justa a terenurilor si cladirilor este determinata in general pe baza probelor de piata, printr-o evaluare
efectuata de evaluatori autorizati ANEVAR.
Valoarea justa a elementelor de imobilizari corporale este in general valoarea lor pe piata determinata prin
evaluare.
Frecventa reevaluarilor depinde de modificarile valorii juste ale imobilizarilor corporale reevaluate. In cazul in
care valoarea justa a unui activ se deosebeste semnificativ de valoarea contabila, se impune o noua reevaluare.
Cand un element de imobilizari corporale este reevaluat, orice amortizare cumulata la data reevaluarii este
tratata de catre societate in conformitate cu prevederile IAS 16 pct. 35 a, respectiv: este ajustată astfel încât să fie egală cu
diferența dintre valoarea contabilă brută și valoarea contabilă a activului după ce au fost luate în considerare pierderile din
depreciere acumulate.
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Prin urmare, frecvenţa reevaluărilor depinde de modificarile în valoarea justă a imobilizărilor corporale. În cazul
în care valoarea justă a unui element reevaluat de imobilizări corporale la data bilanţului diferă semnificativ de valoarea
sa contabilă, o nouă reevaluare este necesară. În cazul în care valorile juste sunt volatile, cum poate fi în cazul terenurilor
şi clădirilor, reevaluări frecvente pot fi necesare. În cazul în care valorile juste sunt stabile pe o perioadă lungă de timp,
cum poate fi cazul cu instalaţii şi utilaje, evaluările pot fi necesare mai rar. IAS 16 sugerează că reevaluările anuale pot
fi necesare în cazul în care există modificari semnificative şi volatile în valori.
Societatea a optat, in situatia in care nu exista modificari semnificative ale valorii activelor imobilizate, pentru
reevaluarea constructiilor si terenurile cel putin o data la cinci ani, conform IAS 16 pct. 34.
Daca un element de imobilizari corporale este reevaluat atunci intreaga clasa de imobilizari corporale din care face
parte acel element trebuie reevaluata.
Ultima reevaluare a fost efectuata la 31 decembrie 2019 conform reglementarilor in vigoare la data respectiv,
in vederea determinarii valorii juste a acestora , tinandu-se seama de inflatie, utilitatea bunurilor, starea acestora
si valoarea de piata. Rezultatele au fost inregistrate in baza Raportului de expertiza tehnica de evaluare intocmit de
catre o societate de evaluare autorizata ANEVAR.
Terenurile si cladirile sunt active separabile si sunt contabilizate separat chiar si atunci cand sunt dobandite
impreuna .
Terenurile detinute nu se amortizeaza.
Daca costul terenului include costuri de dezasamblare, inlaturare, restaurare, aceste costuri sunt amortizate pe
perioada cand se obtine beneficii ca urmare a efectuarii acestor costuri.
Metoda de amortizare utilizata reflecta ritmul preconizat de consumare a beneficiilor economice viitoare ale
activului de catre unitate.
SC PREBET AIUD SA a optat sa utilizeze metoda de amortizare lineara pentru toate categoriile de mijloace
fixe.
Duratele de viata a activelor corporale la data prezentelor situatii financiare se incadreaza in limitele prevazute
in HG 2139/2004 si sunt estimate de catre conducere ca fiind corecte.
Amortizarea calculata are următoarele durate de viaţă utilizate la diferitele categorii de imobilizări:

Imobilizări corporale

Durata (ani)

Constructii
Echipamente tehnologice
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare
Mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica, echip. de protectie valori umane si materiale

8-60
3-24
4-24
4-18
3-18

Politica de depreciere aplicata de societate
În conformitate cu IAS 36 “Deprecierea activelor”, imobilizările corporale sunt investigate pentru a identifica
dacă prezintă indicii de depreciere la data bilanţului. Dacă valoarea contabilă netă a unui activ este mai mare decât
valoarea lui recuperabilă, o pierdere din depreciere este recunoscută pentru a reduce valoarea netă contabilă a activului
respectiv la nivelul valorii recuperabile. Dacă motivele recunoaşterii pierderii din depreciere dispar în perioadele
ulterioare, valoarea contabilă netă activului este majorată până la nivelul valorii contabile nete, care ar fi fost
determinată dacă nici o pierdere din depreciere nu ar fi fost recunoscută. Diferenţa este prezentată drept alte venituri
din exploatare.
Valoarea contabila a unui element de imobilizari corporale este derecunoscuta la cedare sau cand nu se mai
asteapta beneficii viitoare din utilizarea sau cedarea sa. Surplusul din reevaluare inclus in capitalurile proprii aferent unui
element de imobilizari corporale se transfera direct in rezultatul reportat atunci cand activul este derecunoscut, la cedare
sau casare . Castigul sau pierderea care rezulta din derecunoasterea unui element de imobilizari corporale trebuie
inclusa in profit sau pierdere cand elementul este derecunoscut.
3.1.2. Investitii imobiliare
Conform IAS 40 “Investitii imobiliare”, o investitie imobiliara este detinuta pentru a obtine venituri din chirii sau
pentru cresterea valorii capitalului sau ambele.Prin urmare, o investiţie imobiliară generează fluxuri de trezorerie care
sunt în mare măsură independente de alte active deţinute de societate. Astfel, investiţiile imobiliare se diferentiaza de
proprietăţi imobiliare utilizate de posesor. Producţia de bunuri sau furnizarea de servicii (sau utilizarea proprietăţii în
scopuri administrative) generează fluxuri de trezorerie care nu pot fi atribuite numai proprietăţii imobiliare, ci şi altor
active utilizate în procesul de producţie sau furnizare de bunuri sau servicii.
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Evaluarea investitiilor imobiliare la recunoasterea initiala se face la cost. Costul unei investitii imobiliare este
format din pretul de cumparare plus orice cheltuieli direct atribuibile (onorarii profesionale pentru servicii juridice,
taxele pentru transferul dreptului de proprietate, etc.). Investitiile imobiliare sunt prezentate ulterior in situatii
financiare la valoarea justa.
Dupa recunoasterea initiala entitatea alege modelul valorii juste si evalueaza toate investitiile sale imobiliare
la valoarea justa , cu exceptia cazurilor in care aceasta nu poate fi determinata in mod credibil. Un castig sau o pierdere
generat(a) de o modificare a valorii juste a investitiei imobiliare este recunoscut (a) in profitul sau pierderea perioadei in
care apare.
Entitatea determina valoarea justa fara a deduce costurile de tranzactionare pe care le poate suporta in cadrul
vanzarii sau al unui alt tip de cedare.
3.1.3.Imobilizari financiare
Imobilizarile financiare sunt investitii financiare care cuprind actiuni si alte titluri cumparate si detinute pe termen
lung, precum si creante imobilizate cum ar fi imprumuturile si garantiile acordate pe termen lung. Aceste imobilizari nu sunt
supuse amortizarii deoarece nu sufera deprecieri ireversibile.
După durata lor, investițiile financiare se împart în investiții financiare pe termen scurt și investiții financiare pe
termen lung.
Investițiile financiare pe termen scurt reprezintă, de obicei, titluri de valoare (acțiuni, obligațiuni sau alte titluri de
plasament) pe care entitatea economică le achiziționează pentru o perioadă scurtă de timp, de regulă sub un an. Aceste titluri
sunt procurate în scop speculativ, fie pentru a fi vândute în momentul când valoarea lor crește, în vederea obținerii de venituri
financiare din diferențele de preț (cum este cazul acțiunilor), fie pentru a realiza venituri financiare din dobânzi (în cazul
obligațiunilor), fie pentru a fi anulate (în situația obligațiunilor proprii răscumpărate).
Investițiile financiare pe termen lung se mai numesc și imobilizări financiare. Ele sunt rezultatul excedentelor
financiare din activitatea întreprinderii care nu sunt absolut necesare operațiunilor sale curente, putând fi investite pe termen
lung în valori producătoare de venituri financiare. Acestea reprezintă deci o modalitate de plasare a excedentului din
trezorerie în capitalul altei entități în scopul realizării, sub diferite forme, de venituri financiare și/sau al participării la
gestiunea entității emitente a titlurilor de valoare
3.2.Leasing
Imobilizările corporale pot include şi activele deţinute in baza unui contract de leasing financiar. Întrucât societatea
beneficiază de avantajele asociate dreptului de proprietate, activele trebuie capitalizate la valoarea cea mai mică
dintre valoarea actualizată a plăţilor minime de leasing şi valoarea lor justă, iar ulterior amortizate pe durata de viaţă
utilă sau pe durata contractului de leasing, în cazul în care aceasta este mai mică decât durata de viaţă utilă.
Concomitent se recunoaşte o datorie echivalentă cu suma capitalizată şi plăţile viitoare de leasing sunt împărţite în
cheltuieli de finanţare a leasingului şi principal (reducerea datoriei neachitate).
Toate contractele de leasing care nu sunt clasificate drept leasing financiar sunt tratate drept leasing operaţional
şi plăţile aferente sunt incluse în cheltuielile perioadei.
La data de 30.06.2021 societatea nu are contracte de leasing in derulare.
3.3. Dobânzi aferente împrumuturilor
Dobânzile aferente împrumuturilor care sunt direct atribuibile achiziţiei, construcţiei sau producţiei unui activ cu
ciclu lung de producţie se capitalizează până în momentul în care activul este pregătit în vederea utilizării prestabilite sau
vânzării. Toate celelalte costuri aferente împrumuturilor sunt recunoscute drept cheltuieli în contul de profit şi pierdere al
perioadei în care apar.
3.4. Subvenţii guvernamentale
În conformitate cu IAS 20, subvenţiile guvernamentale sunt recunoscute doar atunci când există suficientă
siguranţă că toate condiţiile ataşate acordării lor vor fi îndeplinite şi că subvenţiile vor fi primite. Subvenţiile care
îndeplinesc aceste criterii sunt prezentate drept alte datorii şi sunt recunoscute în mod sistematic în contul de profit si
pierdere pe durata de viaţă utilă a activelor la care se referă.
3.5 Stocuri
In conformitate cu IAS 2” Stocuri” ,acestea sunt active care sunt:
-detinute in vederea revanzarii pe parcursul desfasurarii normale a activitatii
-in curs de productie pentru o astfel de vanzare sau
-sub forma de materiale si alte consumabile care urmeaza a fi folosite in procesul de productie sau pentru
prestarea de servicii
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Stocurile sunt prezentate la valoarea cea mai mică dintre cost şi valoarea realizabilă netă. Valoarea realizabilă
netă este estimată pe baza preţului de vânzare aferent activităţii normale, mai puţin costurile estimate pentru finalizare
si vânzare. Pentru stocurile deteriorate sau cu mişcare lentă se constituie provizioane pe baza estimărilor
managementului. Evaluarea pentru deprecierea stocurilor este efectuata la nivel individual si se bazeaza pe cea mai buna
estimare a conducerii privind valoarea prezenta a fluxurilor de numerar care se asteapta a fi primite .
Pentru estimarea acestor fluxuri , conducerea face anumite estimari cu privire la valoarea de utilitate a stocului ,
tinand cont de data de expirare , de posibilitatea de utilizare in activitatea curenta a societatii si de alti factori specifici
fiecarei categorii de stoc.
Constituirea si reluarea ajustarilor pentru deprecierea costurilor se efectueaza pe seama contului de profit si
pierdere.
Societatea utilizeaza pentru determinarea costului la materiale aprovizionate metoda primul intrat, primul iesit (
FIFO ).
3.6. Creanţe şi alte active similare
Cu excepţia instrumentelor financiare derivate care sunt recunoscute la valoarea justă şi a elementelor exprimate
într-o monedă străină, care sunt translatate la cursul de închidere, creanţele şi alte active similare sunt prezentate la
cost amortizat. Această valoare poate fi considerată drept o estimare rezonabilă a valorii juste, având în vedere că în
majoritatea cazurilor scadenţa este mai mică decât un an.
In scopul prezentarii in situatiile financiare anuale, creantele se evalueaza la valoarea probabila de incasat.
Atunci cand se estimeaza ca o creanta nu se va incasa integral, in contabilitate se inregistreaza ajustari pentru
depreciere, la nivelul sumei care nu se mai poate recupera. Dovezile obiective care indica faptul ca activele financiare
sunt depreciate pot include: neindeplinirea obligatiilor de plata de catre un debitor, restructurarea unei sume datorate
societatii conform unor termeni pe care societatea in alte conditii nu i-ar accepta, indicii ca un debitor urmeaza sa intre
in faliment, disparitia unor piete active pentru un instrument.Toate creantele care sunt in mod individual
semnificative sunt testate pentru depreciere la nivelul fiecarui activ.Pierderile sunt recunoscute in contul de proft si
pierdere si sunt reflectate intr-un cont de ajustare a creantelor.Piederile din depreciere recunoscute in perioadele
anterioare sunt evaluate la fiecare data de raportare pentru a determina daca sunt dovezi ca pierderea s-a redus sau nu
mai exista. O pierdere din depreciere este reluata daca nu existat modificari ale estimarilor utilizate pentru determinarea
valorii recuperabile. O pierdere din depreciere este reluata numai in masura in carevaloarea contabila a activului nu
depaseste valoarea contabila a activului care ar fi putut determinata daca nu ar fi fost recunoscuta nicio depreciere.
Scoaterea din evidenta a creantelor are loc ca urmare a incasarii lor sau a cedarii catre o terta parte.
Creantele curente pot fi scazute din evidenta si prin compensarea reciproca intre terti a creantelor si datoriilor,
cu respectarea prevederilor legale.
Scaderea din evidenta a creantelor ale caror termene de incasare sunt prescrise se efectueaza dupa ce societatea
obtine documente care demonstreaza ca au fost intreprinse toate demersurile legale pentru decontarea acestora cu
aprobarea Consiliului de Administratie.
3.7. Numerar şi echivalente de numerar
Din punct de vedere al Situaţiei fluxurilor de trezorerie, se consideră că numerarul este numerarul din casierie şi
din conturile bancare curente. Echivalentele de numerar reprezintă depozite şi investiţii cu un grad de lichiditate ridicat,
cu scadenţe mai mici de trei luni.
3.8.Datorii
O datorie reprezinta o obligatie actuala a societatii ce decurge din evenimente trecute si prin decontarea careia se
asteapta sa rezulte o iesire de resurse care incorporeaza beneficii economice.
O datorie este recunoscuta in contabilitate si prezentata in situatiile financiare atunci cand este probabil ca o iesire
de resurse purtatoare de beneficii economice va rezulta din lichidarea unei obligatii prezente( probabilitatea) si cand
valoarea la care se va realiza aceasta decontare poate fi evaluata in mod credibil( credibilitatea).
Trebuie facuta distinctie intre datoriile pe termen scurt si datoriile pe termen lung.
Datoriile curente sunt acele datorii care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an.
O datorie trebuie clasificata ca datorie pe termen scurt, denumita si datorie curenta, atunci cand:
a) se asteapta sa fie decontata in cursul normal al ciclului de exploatare al societatii comerciale; sau
b) detinuta in primul rand in scopul tranzactionarii;
c) este exigibila in termen de 12 luni de la data bilantului;
d) societatea nu are dreptul neconditionat de a amana achitarea datoriei pentru cel putin 12 luni de la data
bilantului.
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Toate celelalte datorii trebuie clasificate datorii pe termen lung, chiar si in situatia in care ele trebuie decontate in
termen de 12 luni de la data bilantului, daca:
- termenul initial a fost pentru o perioada mai mare de 12 luni;
- societatea intentioneaza sa refinanteze obligatia pe termen lung;si intentia este sustinuta de un acord de
refinantare sau reesalonare a platilor, care este finalizat inainte ca situatiile financiare sa fie aprobate in vederea publicarii.
Societatea derecunoaste o datorie atunci cand obligatiile contractuale sunt achitate, sunt anulate sau expira.
Dacă bunurile şi serviciile furnizate în legătură cu activităţile curente nu au fost facturate, dar daca livrarea a
fost efectuata şi valoarea acestora este disponibilă, obligaţia respectivă este înregistrată ca datorie (nu ca provizion).
Sumele reprezentând dividende datorate sunt evidenţiate în rezultatul reportat urmând ca, după aprobarea de
către adunarea generală a acţionarilor a acestei destinaţii, să fie reflectate în contul 457 "Dividende de plătit".
3.9. Impozitul pe profit inclusiv impozitul amânat
Impozitul pe profit aferent exercitiului cuprinde impozitul curent si impozitul amanat.
Impozitul pe profit este recunoscut in situatia rezultatului global sau in alte elemente ale rezultatului global
daca impozitul este aferent elementelor recunoscute in capitalurile proprii.
3.9.1. Impozitul pe profit curent
Taxa curentă de plată se bazează pe profitul impozabil al anului. Profitul fiscal este diferit de profitul raportat
în contul de profit şi pierdere deoarece exclude elemente de venit sau cheltuială care sunt impozabile sau
deductibile în alţi ani şi mai exclude elemente care nu vor deveni niciodată impozabile sau deductibile. Datoria societatii
aferentă impozitului pe profit curent este calculată utilizând procente de taxare care au fost prevăzute de lege sau întrun proiect de lege la sfârşitul anului. In prezent cota de impozitare este de 16%.
3.9.2. Impozitul amânat
Impozitul amânat se constituie folosind metoda bilantului pentru diferenţele temporare ale activelor si datoriilor
(diferenţele dintre valorile contabile prezentate în bilanţul societatii şi baza fiscală a acestora). Pierderea fiscală reportată
este inclusă în calculaţia creanţei privind impozitul pe profit amânat. Creanta privind impozitul amanat este
recunoscuta numai in masura in care este probabil sa se obtina profit impozabil in viitor, dupa compensarea cu
pierderea fiscala a anilor anteriori si cu impozitul pe profit de recuperat.
Creanţele şi datoriile privind impozitul pe profit amânat sunt compensate atunci când există acest drept şi când sunt
aferente impozitelor pe profit percepute de aceeaşi autoritate fiscală. Dacă probabilitatea de realizare a creanţei privind
impozitul pe profit amânat este mai mare de 50%, atunci creanţa este luată în considerare. În caz contrar se înregistrează o
ajustare de valoare pentru creanţa privind impozitul amânat.
3.10. Recunoaşterea veniturilor
Veniturile sunt evaluate la valoarea justă a contraprestaţiei primite sau de primit. Veniturile sunt reduse
corespunzător cu valoarea estimată a bunurilor înapoiate de clienţi, sau refuzate la plata pe motive intemeiate.
Vânzarea de bunuri
Veniturile din vânzarea de bunuri sunt recunoscute atunci când toate condiţiile de mai jos sunt îndeplinite:
• Societatea a transferat cumpărătorilor riscurile şi avantajele semnificative ce decurg din proprietatea
asupra bunurilor;
• Societatea nu mai gestionează bunurile vândute la nivelul la care ar fi făcut-o în cazul deţinerii în proprietate
a acestora şi nici nu mai deţine controlul efectiv asupra lor;
• mărimea veniturilor poate fi evaluată în mod credibil;
• este probabil ca beneficiile economice asociate tranzacţiei să fie generate către societate; şi
• costurile tranzacţiei pot fi evaluate în mod credibil.
Un element de primă importantă în contabilizarea veniturilor este determinarea momentului la care trebuie
recunoscut un astfel de venit. Venitul din activitătile curente este recunoscut atunci când există probabilitatea ca
societătii să îi revină în viitor anumite beneficii economice si când aceste beneficii pot fi evaluate în mod fiabil.
Valoarea veniturilor rezultate dintr-o tranzactie este determinată de obicei printr-un acord dintre entitate si
cumpărătorul sau utilizatorul activului. Veniturile se evaluează la valoarea justă a contraprestatiei primite sau de
primit, tinând cont de valoarea oricăror reduceri comerciale si rabaturi cantitative acordate.
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Prestarea de servicii
Atunci când rezultatul unei tranzactii care implică prestarea de servicii poate fi estimat în mod fiabil, venitul
asociat tranzactiei trebuie să fie recunoscut în functie de stadiul de executie a tranzactiei la data închiderii perioadei de
raportare.
Rezultatul unei tranzactii poate fi estimat în mod fiabil atunci când sunt îndeplinite toate conditiile următoare:
- valoarea veniturilor poate fi evaluată în mod fiabil;
- este probabil ca beneficiile economice asociate tranzactiei să fie generate pentru entitate;
- stadiul de executie a tranzactiei la data închiderii bilantului poate fi evaluat în mod fiabil; si
- costurile suportate pentru tranzactie si costurile de finalizare a tranzactiei pot fi evaluate în mod
fiabil.
Recunoasterea veniturilor în functie de stadiul de executie a tranzactiei este „metoda procentului de
finalizare”. Conform acestei metode, veniturile sunt recunoscute în perioadele contabile în care sunt prestate
serviciile. Recunoasterea veniturilor pe această bază oferă informatii utile referitoare la proportiile activitătii de
prestare a serviciilor si ale rezultatelor acesteia pe parcursul unei perioade.
Veniturile sunt recunoscute numai atunci când este probabil ca beneficiile economice asociate tranzactiei să fie
generate pentru entitate .Atunci când apare o incertitudine legată de colectabilitatea unei sume deja incluse în venituri,
suma care nu poate fi colectată sau suma a cărei colectare a încetat a mai fi probabilă este recunoscută mai degrabă ca o
cheltuială, decât ca o ajustare a valorii veniturilor recunoscute initial.
Când rezultatul unei tranzactii care implică prestarea de servicii nu poate fi estimat în mod fiabil, venitul trebuie
recunoscut doar în limita cheltuielilor recunoscute care pot fi recuperate.
Veniturile din chirii aferente investitiilor imobiliare sunt recunoscute in contul de profit si pierdere liniar, pe durata
contractului de inchiriere.
Dividende şi dobânzi
Veniturile din dividende sunt recunoscute atunci când este stabilit dreptul acţionarului de a primi plata.
Veniturile din dividende sunt inregistrate la valoarea bruta ce include impozitul pe dividende, care este
recunoscut ca o cheltuiala curenta cu impozitul pe profit.
Veniturile din dobânzi sunt recunoscute pe baza contabilităţii de angajamente, prin referinţă la principalul
nerambursat şi rata efectivă a dobânzii, acea rată care actualizează exact fluxurile viitoare preconizate ale sumelor
primit.
3.11. Provizioane - IAS 37 “ Provizioane , datorii contingente si active contingente”
Provizioanele se constituie pentru obligaţiile curente faţă de terţi atunci când este probabil ca obligaţiile respective
să fie onorate, iar suma necesară pentru stingerea obligaţiilor poate fi estimată în mod credibil. Provizioanele pentru
obligaţii individuale sunt constituite la o valoare egală cu cea mai bună estimare a sumei necesare pentru stingerea
obligaţiei.
Conform IAS 37 “ Provizioane , datorii contingente si active contingente” , un provizion trebuie
recunoscut in cazul in care:
a) Societatea are o obligatie actuala (legala sau implicita) generata de un eveniment trecut;
b) Este probabil ca pentru decontarea obligatiei sa fie necesara o iesire de resurse incorporand beneficii
economice;
c) Poate fi realizata o estimare a valorii obligatiei.
Daca nu sunt indeplinite aceste conditii , nu trebuie recunoscut un provizion.
Provizioanele sunt grupate în contabilitate pe categorii şi se constituie pentru:
a) litigii;
b) garanţii acordate clienţilor;
c) dezafectarea imobilizărilor corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea;
d) restructurare;
e) beneficiile angajaţilor;
f) alte provizioane
Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor se constituie la nivelul stabilit in contractele comerciale incheiate de
societate cu beneficiarii si cuprind in speciala garantiile de buna executie .
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Provizioane de restructurare
Obligatia implicita de restructurare apare in cazul in care o societate:
- dispune de un plan oficial detaliat pentru restructurare in care sa fie evidentiate:activitatea sau parte de
activitate la care se refera, principalele locatii afectate, locatia, functia si numarul aproximativ de angajati care vor primii
compensatii pentru incetarea activitatii lor, cheltuieli implicate, data la care se va implementa planul de restructurare
- a generat o asteptare justificata celor afectati ca restructurarea va fi realizata prin demararea implementarii
respectivului plan de restructurare sau prin comunicarea principalelor caracteristici ale acestuia celor care vor fi
afectati de procesul de restructurare
Provizionul de restructurare include numai cheltuieli directe legate de restructurare.
Provizioane pentru beneficiile angajaţilor
Pentru concedii de odihna ramase neefectuate, pentru alte beneficii pe termen lung acordate angajaţilor, (daca ele
sunt prevazute in contractul de munca ), precum şi cele acordate la terminarea contractului de muncă sunt înregistrate în
cursul exerciţiului financiar provizioane. În momentul recunoaşterii acestora ca datorii faţă de angajaţi, valoarea
provizioanelor va fi reluată prin conturile de venituri corespunzătoare.
Alte provizioane
In situatia in care sunt identificate datorii cu plasare in timp sau valoare incerta care indeplinesc conditiile de
recunoastere a provizioanelor conform IAS 37 dar nu se regasesc in niciuna din categoriile identificate mai sus se
inregistreaza alte provizioane.
La sfarsitul fiecarei perioade de raportare provizionul se reanalizeaza si este ajustat astfel incat sa reprezinte
cea mai buna estimare curenta .Atunci cand se constata in urma analizei ca nu mai este probabil sa fie necesar
iesiri de resurse care incorporeaza beneficii economice pentru stingerea obligatiei , provizionul trebuie anulat.
Societatea nu recunoaste provizion pentru pierderile din exploatare .Previzionarea unor pierderi din exploatare
indica faptul ca anumite active de exploatare pot fi depreciate si in acest caz se testeaza aceste active in conformitate cu
IAS 36 Deprecierea activelor.
3.12. Beneficiile angajatilor – IAS 19 “Beneficiile angajatilor”
Beneficii pe termen scurt
Obligatiile cu beneficiile pe termen scurt acordate angajatilor nu se actualizeaza si sunt recunoscute in situatia
rezultatului global pe masura ce serviciul aferent este prestat.
Beneficiile pe termen scurt acordate angajatilor includ salariile, primele si contributiile la asigurari
sociale.Beneficiile pe termen scurt sunt recunoscute ca si cheltuiala atunci cand serviciile sunt prestate.Se recunoaste un
provizion pentru sumele ce se asteapta a fi platite cu titlu de prime in numerar pe termen scurt sau scheme de
participare a personalului la profit in conditiile in care societatea are in prezent o obligatie legala sau implicita de a
plati acele sume ca rezultat al serviciilor trecute prestate de catre angajati si daca obligatia respective poate fi estimate
in mod credibil.
Beneficii dupa incheierea contractului de munca
Atat Societatea , cat si salariati sai au obligatia legal sa contribuie la asigurarile sociale constituite la Fondul
National de Pensii administrat de Casa Nationala de Pensii( plan de contributii fondat pe baza principiului “platesti pe
parcurs”).
De aceea Societatea un are nici o alta obligatie legala sau implicita de a plati contributii viitoare. Obligatia
sa este numai de a plati contributiile atunci cand ele devin scadente. Daca Societatea inceteaza sa angajeze persoane
care sunt contribuabili la planul de finantare al Casei Nationale de Pensii , un va avea nici o obligatie pentru plata
beneficiilor castigate de proprii angajati in anii anteriori. Contributiile Societatii la planul de contributii sunt prezentate
ca si cheltuieli in anul la care se refera.
Planuri de contributii determinate
Societatea efectueaza plati in numele salariatilor proprii catre sistemul de pensii al statului Român,
asigurarile de sanatate si contributia asiguratorie pentru munca, in decursul derularii activitatii normale.
Toti angajatii societatii sunt membrii si au obligatia de a contribui la sistemul de pensii al statului roman.
Toate contributiile aferente sunt recunoscute in contul de profit si pierdere al perioadei atunci cand sunt efectuate.
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Societatea nu este angajata in nici un alt sistem de beneficii post angajare.Societatea nu are obligatii de a presta
servicii ulterioare fostilor sau actualilor salariati.
Societatea nu acorda in prezent beneficii sub forma participarii salariatilor la profit, dar in functie de rezultatele
economic-financiare poate acorda premii.
Societatatea poate acorda beneficii sub forma acţiunilor proprii ale entităţii, cu aprobarea Adunarii Generale
a Actionarilor.
3.13. Rezultatul exercitiului
În contabilitate, profitul sau pierderea se stabileşte cumulat de la începutul exerciţiului financiar. Rezultatul
exerciţiului se determină ca diferenţă între veniturile şi cheltuielile exerciţiului.
Rezultatul definitiv al exerciţiului financiar se stabileşte la închiderea acestuia şi reprezintă soldul final al contului
de profit şi pierdere.
Repartizarea profitului se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Sumele reprezentând
rezerve constituite din profitul exerciţiului financiar curent, în baza unor prevederi legale, de exemplu rezerva legala
constituita in baza prevederilor Legii 31/1990 se înregistrează la finele exercitiului curent. Profitul contabil rămas
după această repartizare se preia la începutul exerciţiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situaţiile
financiare anuale în contul 1171 "Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită", de
unde se repartizează pe celelalte destinaţii hotărâte de adunarea generală a acţionarilor, cu respectarea prevederilor
legale. Evidenţierea în contabilitate a destinaţiilor profitului contabil se efectuează după ce adunarea generală a
acţionarilor a aprobat repartizarea profitului, prin înregistrarea sumelor reprezentând dividende cuvenite acţionarilor,
rezerve şi alte destinaţii, potrivit legii.
3.14. Rezultatul pe actiune.Rezultatul diluat.
Acest indicator furnizeaza o metoda de a oferi utilizatorlor informatii despre rentabilitatea investitiilor in
societate.Indicatorul analizeaza relatia dintre profiturile unei societati pe parcursul unui an si numarul actiunilor existente in
acel an.
Societatea prezinta castigul pe actiune („CPA") de baza pentru actiunile sale ordinare. CPA de baza este calculat
impartind castigul sau pierderea atribuibil(a) detinatorilor de actiuni ordinare ale societatii la numarul de acituni
evidentiat in capitalul socieal al societatii.
3.15 Dividende
Cota parte din profit ce se plateste, potrivit legii , fiecarui actionar constituie dividend. Dividendele repartizate
detinatorilor de actiuni, propuse sau declarate dupa data bilantului, precum si celelalte repartizari similare efectuate
din profit, nu sunt recunoscute ca datorie la data bilantului, ci atunci cand este stabilit dreptul actionarului de a le incasa.
Profitul contabil ramas dupa repartizarea cotei de rezerva legala realizata, in limita a 20 % din capitalul social se
preia in cadrul rezultatului reportat la inceputul exercitiului financiar urmator celui pentru care se intocmesc situatiile
financiare anuale, de unde urmeaza a fi repartizat pe celelalte destinatii legale, conform hotararii AGA.
Evidentierea in contabilitate a destinatiilor profitului contabil se efectueaza in anul urmator dupa Adunarea
Generala a Actionarilor care a aprobat repartizarea profitului, prin inregistrarea sumelor reprezentand dividende
cuvenite actionarilor sau asociatilor, rezerve si alte destinatii, potrivit legii. Asupra inregistrarilor efectuate cu privire
la repartizarea profitului nu se poate reveni.
La contabilizarea dividendelor sunt avute in vedere prevederile IAS 10.
3.16. Capital si rezerve.
Capitalul si rezervele (capitaluri proprii ) reprezinta dreptul actionarilor asupra activelor unei entitati , dupa
deducerea tuturor datoriilor. Capitalurile proprii cuprind: aporturi de capital, primele de capital, rezervele,rezultatul
reportat , rezultatul exercitiului financiar.
Capitalul social compus din actiuni comune, este inregistrat la valoarea stabilita pe baza actelor de constituire
. In primul set de situatii financiare intocmite conform IFRS , societatea a aplicat IAS 29
« Raportarea financiara in economii hiperinflationiste « pentru aporturile actionarilor obtinute inainte de 01.01.2004 ,
respectiv acestea au fost ajustate cu indicele de inflatie corespunzator.
Actiunile proprii rascumparate, potrivit legii, sunt prezentate in bilant ca o corectie a capitalului propriu.
Castigurile sau pierderile legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea
instrumentelor de capitaluri proprii ale entitatii (actiuni, parti sociale ) sunt recunoscute direct in capitalurile proprii in
liniile de „Castiguri / sau Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii”.
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Societatea recunoaste modificarile la capitalul social in conditiile prevazute de legislatia in vigoare si numai
dupa aprobarea lor in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si inregistrarii acestora la Oficiul Registrului
Comertului.
Rezervele din reevaluare
Dupa recunoasterea ca activ, un element de imobilizari corporale a carui valoare justa poate fi evaluata in mod fiabil
trebuie contabilizat la o valoare reevaluata, aceasta fiind valoarea sa justa la data reevaluarii minus orice amortizare
acumulata ulterior si orice pierderi acumulate din depreciere. Reevaluarile trebuie sa se faca cu suficienta regularitate
pentru a se asigura ca valoarea contabila nu se deosebeste semnificativ de ceea ce s-ar fi determinat prin utilizarea valorii
juste la data bilantului.
Daca valoarea contabila a unui activ este majorata ca urmare a unei reevaluari, aceasta majorare trebuie
inregistrata direct in capitalurile proprii in elementul-rand "rezerve din reevaluare". Cu toate acestea, majorarea
trebuie recunoscuta in profit sau pierdere in masura in care aceasta compenseaza o descrestere din reevaluarea aceluiasi
activ recunoscut anterior in profit sau pierdere.
Daca valoarea contabila a unui activ este diminuata ca urmare a unei reevaluari, aceasta diminuare trebuie
recunoscuta in profit sau pierdere. Cu toate acestea, diminuarea trebuie debitata direct din capitalurile proprii in
elementul rand "rezerve din reevaluare", in masura in care exista sold creditor in surplusul din reevaluare pentru acel
activ.
Surplusul din reevaluare inclus in capitalurile proprii aferent unui element de imobilizari corporale poate fi
transferat direct in rezultatul reportat atunci cand activul este derecunoscut.
Incepand cu data de 1 mai 2009 rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, efectuata dupa
data de 1 ianuarie 2004, care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizarii fiscale sau al
cheltuielilor privind activele cedate si/sau casate, se impoziteaza concomitent cu deducerea amortizarii fiscale, respectiv
la momentul scaderii din gestiune a acestor mijloace fixe, dupa caz, in conformitate cu prevederile Codului Fiscal.
Rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, efectuata pana la data de 31 decembrie 2003 plus
portiunea reevaluarii efectuata dupa data de 1 ianuarie 2004 aferenta perioadei de pana la 30 aprilie 2009 nu vor fi
impozitate in momentul transferului catre rezultatul reportat (ct 1175) ci la momentul schimbarii destinatiei.
Rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe sunt transferate catre rezultatul reportat la momentul scaderii din
gestiune a mijloacelor fixe reevaluate.
Rezervele realizate sunt impozabile in viitor, in situatia modificarii destinatiei rezervelor sub orice forma, in cazul
lichidarii, fuziunii Companiei inclusiv la folosirea acesteia pentru acoperirea pierderilor conlabile, cu exceptia
transferului, dupa data de 1 mai 2009, de rezerve aferente evaluarilor efectuate dupa 1 ianuarie 2004.
Rezerve legale
In conformitate cu legislatia din Romania, societatile trebuie sa repartizeze o valoare egala cu cel putin 5% din
profitul inainte de impozitare, in rezerve legale, pana cand acestea atinge 20% din capitalul social. In momentul in care a
fost atins acest nivel, societatea poate efectua alocari suplimentare numai din profitul net. Rezerva legala este
deductibila in limita unei cote de 5% aplicata asupra profitului contabil, inainte de determinarea impozitului pe profit.
Entitatea s-a infiintat conform Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale.
In primul set de situatii financiare intocmite conform IFRS , societatea a aplicat IAS 29-“Raportarea financiara
in economii hiperinflationoste” ,corectant costul istoric al capitalului social ,rezervelor legale si al altor rezerve, cu
efectul inflatiei, pâna la data de 31 decembrie 2003. Aceste ajustari au fost inregistrate in conturi analitice
distincte.
4. IMOBILIZARI CORPORALE SI IMOBILIZARI FINANCIARE
Societatea a optat in conformitate cu prevederile IFRS 1 “Aplicarea pentru prima data a IFRS” sa foloseasca
derogarea cu privire la costul presupus. Potrivit acestei derogari optionale, o entitate care adopta pentru prima data
IFRS –urile poate alege sa foloseasca o reevaluare conform principiilor contabile general acceptate anterioare a
unui element de imobilizari corporale la sau inainte de data trecerii la IFRS, drept cost presupus, daca reevaluarea a
fost la data reevaluarii comparabila in linii mari cu valoarea justa, costul sau costul amortizat conform IFRS, ajustat
astfel incat sa reflecte, de exemplu, modificarile unui pret general sau specific .
La data de 31.12.2020 entitatea a reevaluat ,cu experti independenti autorizati in domeniu cladirile si terenurile
si echipamentele existente in patrimoniu la acea data . Amortizarea a fost retratata proportional cu modificarea de
valoare contabilă brută a activului, astfel încât valoarea contabilă a activului, după reevaluare, să fie egală cu valoarea
sa reevaluată.
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Note la situatiile financiare individuale pentru exercitiul financiar incheiat la 30 iunie 2021
Terenuri si
amenajari
de terenuri

Cladiri

Instalatii
tehnice si
masini

Valoarea contabila neta la 01 ianuarie 2020
Cost sau
2.796.493
8.628.255
25.455.463
evaluare
Amortizare
0
705.143
12.779.168
cumulata
Valoarea
2.796.493
7.923.112
12.676.295
contabila neta
Exercitiul financiar lncheiat la 31 decembrie 2020
Valoarea
contabila neta
2.796.493
7.923.112
12.676.295
de deschidere
Cresteri din
reevaluare cu
efect in
0
0
0
capitalurile
proprii
Scaderi din
reevaluare cu
efect in
0
0
0
capitalurile
proprii
Scaderi din
reevaluare cu
efect in contul
0
0
0
de profit si
pierdere
Intrari
0
0
844.165

Alte
instalatii,
utilaje si
mobilier

Alte
imobilizari

TOTAL

117.689

186.435

37.184.335

70.256

0

13.554.567

47.433

186.435

23.629.768

47.433

186.435

23.629.768

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.497.623

11.341.788

Transferuri

0

0

0

0

0

0

Iesiri
Cheltuiala cu
amortizarea
Valoarea
contabila neta
de lnchidere
la 30 iunie
2021
Cost sau
evaluare
Amortizare
cumulata
Valoarea
contabila neta
sem I 2021

0

19.807

23.733

0

0

43.540

0

164.708

657.486

4.131

0

826.325

2.796.493

7.738.496

12.839.241

43.402

10.684.059

34.101.691

2.796.493

8.608.448

26.275.895

117.689

10.684.059

48.482.584

0

869.952

13.436.654

74.287

0

14.380.893

2.796.493

7.738.496

12.839.241

43.402

10.684.059

34.101.691
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4.1 Imobilizarile corporale intrate si puse in functiune
In semestrul I 2021 s-au pus in functiune investitii in valoare totala de 844.165 lei.
Cea mai mare pondere in achizitiile efectuate a avut cumpararea a doua bucati macarale portale si achizitia de
tipare metalice.
4.2 Imobilizari corporale iesite
In perioada analizata societatea a efectuat casari de mijloace fixe in valoare de 43.540 lei, respectiv podurile
rulante care au fost inlocuite, casarea unei locomotive si a unor rezervoare de combustibil.
4.3 Imobilizari financiare
Acestea sunt evidentiate la rubrica alte imobilizari.
Valoarea acestora este de 10.345.691 lei si a constat in achizitionarea unui numar de 4.556.250 actiuni,
reperzentand 5,00% din capitalul social a societatii Platforma Roca S.A.
4.4 Active imobilizate gajate
Pentru garantarea acordului de garantie l a contractul de credit semnat cu banca BRD GROUPE SOCIETE
GENERALE, societatea a ipotecat in favoarea bancii parcela de teren intravilan ( sediul societatii ) cu destinatia curti si
constructii in suprafata de 146.306 m2 situata in municipiul Aiud, str. Arenei, nr. 10 , jud. Alba impreuna cu toate
constructiile ( hala prefabricate traverse , pavilion administrativ , statie sortare, etc)
4.5 Imobilizari in curs
La data de 30.06.2021, Societatea nu are sold la contul imobilizari in curs de executie
5. CREANTE SI ALTE ACTIVE
Creantele sunt inregistrate la valoarea nominala si sunt evidentiate in contabilitatea analitica pe fiecare persoana
fizica sau juridica.
a ) Creanţele comerciale sunt prezentate mai jos
Sold la 31
decembrie 2020

Creante

Sold la 30
iunie 2021

1

Creante comerciale - terti

8.695.059

6.902.285

2

Ajustari pentru deprecierea creantelor
comerciale

2.151.951

2.151.951

3

Creante comerciale, net

6.543.108

4.750.334

La sfarsitul semestrului I 2021 volumul total de creante era de 4.965.936 lei din care creante comerciale 4.750.334
lei, alte creante 215.605 lei.
Principalii clienti ai societatii noastre au fost AKTOR STA S.A GRECIA, ARCADA-COMPANY, ASOC-FCCASTALDI-CONVERSA, TEHNOSTRADE.
Din volumul creantelor de 4.750.334 lei suma de 1855.365 lei reprezinta garantie de buna executie acordata
beneficiarilor si care a fost provizionata.
Clienti incerti sau in litigii aveau la 30.06.2021 aveau valoarea bruta de 2.151.951 lei in diminuare fata de aceeasi
suma ca la inceputul anului ( nu s-a incasat nimic de la clientii incerti ).
b) Ajustări de depreciere pentru creanţe comerciale şi alte creanţe
Evoluţia ajustărilor pentru depreciere se prezintă astfel:
31 Decembrie 2020
La inceputul perioadei

2.722.109
20

30 Iunie 2021
2.151.951
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17.933
0
Creşteri/ (reluări)
Diminuări
La sfarsitul perioadei

588.091

0

2.151.951

2.151.951

6. STOCURI
30 iu nie 2021
1.Materii prime si materiale
consumabile
2.Avansuri cumparari materiale
3.Produse finite si marfuri
Total
31 decembrie 2020
1.Materii prime si materiale
consumabile
2. Avansuri cumparari materiale

Cost
2.775.831

Ajustari
-

166.433

-

166.433

8.084.882

74.311

8.010.571

11.027.146

74.311

10.952.835

Cost
2.069.531

Ajustari

111.671

Valoarea neta
2.775.831

-

Valoarea neta
2.069.531

-

111.671

3.Produse finite

5.741.899

97.703

5.644.196

Total

7.923.101

97.703

7.825.398

Principalele categorii de stocuri sunt materiile prime, materiale consumabile si produse .
Costul stocurilor cuprinde toate costurile aferente achizitiei precum si alte costuri suportate pentru a aduce stocurile
in forma si in locul in care se gasesc.
Costul produselor finite cuprinde cheltuielile directe aferente productiei, si anume: materiale directe, energie
consumata in scopuri tehnologice, manopera directa si alte cheltuieli directe de productie, precum si cota cheltuielilor
indirecte de productie alocata in mod rational ca fiind legata de fabricatia acestora.
La iesirea din gestiune stocurile se evalueaza pe baza pretului de gestiune stabilit in contractele comerciale incheiate
cu furnizorii respectiv beneficiarii.
La data de 30.06.2021 societatea a inregistrat ajustari pentru deprecierea stocurilor de produse finite in suma de
97.703 lei.
7. NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR
La data de 30.06.2021 numerarul si echivalentele de numerar sunt in valoare de 4.833.825 lei, in diminuare fata
de valorile inregistrate la 31.12.2020 respectiv 16048.845 lei.

Sold la
31 decembrie 2020

Sold la
30 iunie 2021

Numerar in caserie
Depozite si disponibil in banca

531
16.048.314

2.989
4.830.836

TOTAL

16.048.845

4.833.825

Diminuarea substantiala a disponibilitatilor banesti asa cum am mai mentionat s-a datorat cumpararii de actiuni la o
alta societate.
Valoarea scrisorilor de garantie bancara pentru garantia de buna executie acordata beneficiarilor si garantia returnare
avans la data de 30.06.2021 era de 1.940.629,34 lei.

21

S.C. PREBET AIUD S.A.
Situatii financiare individuale intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara pentru semestrul I 2021
(toate sumele sunt exprimate în lei, acolo unde nu este specificat altfel)
8. CAPITALURI PROPRII
Capitalul social subscris si varsat este in valoare de 8.199.547,74 lei, compus din 45.553.043 actiuni cu valoare
nominala de 0,18lei/actiune.
Structura actionarilor la data de 30.06.2021 este:
Actionar

Nr. actiuni

HAGEA LIVIU
ALTI ACTIONARI
GES – GREEN ENERGY
ANODIN ASSETS CLUJ
ACORD CONSTRUCT
TOTAL

%

14.056.588

30,8576

11.258.455
7.888.000
6.750.000
5.600.000
45.553.043

24,7150
17,3161
14,8179
12,2934
100

Membrii Consiliului de Administratie la data de 30.06.2021 detineau actiuni ale societatii pe piata (ca
actionari independenti) astfel:
Nr.crt.

Nume si prenume

Numar actiuni

Procent

1.

Mathe Francisc

-

-

2.

Ratiu Nicolae Christopher

3.

Deceanu Liviu Daniel

-

-

4.

Salagean-Mihetiu Sorin Florin

-

-

5.

Morutan Alin

-

-

139.727

0,3067%

Actiunile sunt nominative, emise in forma dematerializata, fiecare actiune avand valoare nominala de 0.18
lei/actiune .In primul semestru din anul 2021, valoarea nominala a unei actiuni nu s-a modificat. Mentionam ca actiunile
S.C.Prebet Aiud S.A. sunt tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti, la categoria I, incepand cu data de 24.09.2015.
Preturile actiunilor societatii au avut o tendinta oscilanta, manifestata si in ceea ce priveste numarul actiunilor
tranzactionate, tendinta datorata in special lipsei de lichiditati cat si reduceri generale a tranzactiilor pe BVB.
Ultimul pret de tranzactionare al actiunilor societatii comerciale SC PREBET AIUD SA ,valabil la data de
05.08.2021 a fost de 1.4300 lei/actiune.In perioada similara din anul trecut a fost 0,8220 lei actiune.
In ultima perioada tendinta de crestere a pretului pe actiune a fost evidenta.
Activitatile specifice de registru independent pentru S.C.PREBET AIUD SA au fost efectuate de catre
Depozitarul Central
9. REZERVE
Rezervele includ urmatoarele componente:

Rezerve legale
Alte rezerve
Rrezerve din reevaluare
Total

Sold la
31 decembrie 2020
1.639.910
20.251.627
8.694.851
30.586.388

Rezervele totale ale societatii au crescut fata de inceputul anului cu suma de 6.466.237 lei.
Rezervele legale s-au mentinut la acelasi nivel ca si la inceputul anului .
Rezervele din reevaluare s-au diminuat cu suma de 144.093 lei.
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30 iunie 2021
1.639.910
26.861.957
8.550.758
37.052.625
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În cele ce urmează se descrie natura şi scopul fiecărei rezerve din cadrul capitalului propriu:
Rezerva

Descriere şi scop

Rezerve legale

Conform Legii 31/1990 în fiecare an se preia cel puţin 5% din
profit pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta
atinge maximum a cincea parte din capitalul social.
La sfarsitul anului 2020 a fost atins acel maxim.

Alte rezerve

Alte rezerve includ la 30 iunie 2021 rezerve constituite cu ocazia
distribuirii profitului net. aferent anului 2020.

Rezerve reevaluare mijloace fixe

Daca valoarea contabila a unei imobilizari corporale este
majorata ca rezultat al reevaluarii, atunci cresterea trebuie
recunoscuta în alte elemente ale rezultatului global si cumulata în
capitalurile proprii, cu titlu de surplus din reevaluare. Rezervele
din reevaluare nu pot fi distribuite si nu pot fi utilizate la
majorarea capitalului social.

10. REZULTATUL REPORTAT
Rezultatul reportat include urmatoarele componente:

Rezultat reportat, cu exceptia rezultatului reportat
provenit din adoptarea pt prima data a IAS 29 (ct
117)
Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima
data a IAS 29 (ct 118)
Total

Sold la
31 decembrie 2020
5.823.491

Sold la
30 iunie 2021
5.967.585

- 63.521.958

- 63.521.958

- 57.698.467

- 57.554.373

11. PROVIZIOANE
S.C. PREBET AIUD S.A. la sfarsitul semestrului I 2021 avea constituit urmatoarele categorii de provizioane :
▪ provizioane pentru garantii acordate clientilor – 853.365 lei
▪ provizioane pentru concedii de odihna aferente anului 2020 si neefectuate pana la sfarsitul
anului 375.574 lei .
Totalul provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli este de 1.230.939 lei.
12. IMPRUMUTURI SI ALTE DATORII
Datoriile sunt inregistrate la valoarea nominala si sunt evidentiate in contabilitatea analitica pe fiecare persoana
fizica sau juridica.Datoriile in valuta au fost evaluate pe baza cursului de schimb valutar in vigoare la sfarsitul
exercitiului, iar diferentele de curs au fost recunoscute ca venituri sau cheltuieli ale perioadei.
Situatia datoriilor se prezinta astfel:
Datorii
Sume datorate institutiilor de credit
Avansuri incasate in contul comenzilor
Datorii comerciale – furnizori terti
Alte datorii inclusiv datorii fiscale si datorii
privind
asigurarile sociale
Impozit pe profit amanat
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Sold la
31 decembrie 2020

Sold la
30 iunie 2021

0

0

2.253.437

2.562.597

583.347

1.319.010

1.639.757

1.361.416

549.988

549.988
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Total datorii

5.026.529

5.793.008

Sold la
31 decembrie 2020
4.476.541
549.988
5.026.529

Analiza termen de exigibilitate
Sub un an
Peste un an
Total

Sold la
30 iunie 2021
5.243.020
549.988
5.793.008

13. ALTE DATORII
Componenta acestora este in principal urmatoarea :

Alte datorii

Sold la
31 decembrie 2020
320.653

Sold la
30 iunie 2021
347.520

596.148

303.802

502.784

396.922

205.906

302.370

14.266

10.799

1.639.757

1.361.413

Datorii in legatura cu personalul si asimilate
Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor
sociale
Datorii in legatura cu bugetul statului
Datorii catre actionari
Alte datorii
Total datorii

14. IMPOZIT AMANAT
Variatia datoriilor privind impozitul amanat este prezentata in tabelul urmator:

Descriere

31 Decembrie 2020

30 Iunie 2021

549.988

549.988

-

-

549.988

549.988

Sold initial
Impozit amanat diferente de
reevaluare
Sold final
15. SUBVENTII PENTRU INVESTITII
La data de 30.06.2021 societatea nu are de incasat subventii.
16. VENITURI DIN EXPLOATARE

Venituri
Productia vanduta
Venituri aferente costurilor
stocurilor
de produse
Venituri din productia de
imobilizari
si investitii imobiliare
Venituri din vanzarea marfurilor
Reduceri comerciale acordate
Alte venituri de exploatare
Total

30 Iunie 2021

Diferenta

30 Iunie 2020

(30.06.2021-30.06.2020)

17.113.523

14.662.614

2.450.909

2.342.902

3.576.902

- 1.233.920

0

0

0

13.496

12.417

1.079

0

- 1.650

1.650

90.862

86.560

4.302

19.560.863

18.336.843

1.224.020
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Veniturile din productia vanduta sunt structurate pe urmatoarele categorii de produse :
Denumirea produselor
Traverse beton pentru calea ferata
Diverse produse beton
Beton marfa

semestrul I 2019
%
21,66%

semestrul I 2020
%
6,32%

semestrul I 2021
%
18,86%

75,78%

93,35%

80,58%

2,56%

0,33%

0,56%

17. CHELTUIELI DE EXPLOATARE
30 Iunie 2021

30 Iunie 2020

Diferenta
( 30.06.2021 – 30.06.2020 )

8.495.017

6.859.836

1.635.181

Cheltuieli cu energia si apa

679.610

728.504

- 48.894

Alte cheltuieli de productie

- 11.739

- 6.116

- 5.623

Total cost materiale

9.162.888

7.582.224

1.580.664

Salarii si indemnizatii

4.944.187

4.909.965

34.222

216.087

218.574

- 2.487

5.160.274

5.128.539

31.735

869.865

870.097

- 232

-

- 346.265

346265

Ajustari pentru deprecierea
produselor finite

- 23.362

-

- 23.362

Total amortizare si depreciere

846.503

523.832

322.671

1.751.486

1.229.968

521.518

259.698

252.754

6.944

19.656

7.526

12.130

2.030.840

1.490.248

540.592

17.200.505

14.724.843

2.475.662

Cheltuieli
Cheltuieli cu materiile prime şi
materialele

Cheltuieli cu asigurarile si
protectia sociala
Total cheltuieli cu personalul
Amortizare
Ajustari pentru depreciere

Cheltuieli privind prestatiile
externe
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si
varsaminte asimilate
Alte cheltuieli
Total alte cheltuieli de exploatare

Total

Preturile de aprovizionare a materiilor prime si materialelor au inregistrat tendinte de crestere accentuate si care
inca nu s-au stabilizat.
In general sursele de aprovizionare sunt sigure, urmarindu-se mentinerea unui numar minim de 2
furnizori/sortiment.
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18. VENITURI FINANCIARE

Venituri

30 Iunie 2021

30 Iunie 2020

Diferenta (2021-2020)

1.741

5.124

-3.383

76.290

97.188

- 20.898

-

-

-

102.312

- 24.281

Venituri din diferente de curs
Venituri din dobanzi
Alte venituri financiare
Total

78.031

19. CHELTUIELI FINANCIARE

Cheltuieli

30 Iunie 2021

30 Iunie 2020

Diferenta (2021 -2020)

0

0

0

Cheltuiala diferenta curs valutar

20.721

23.835

- 3.114

Total

20.721

23.835

- 3.114

Cheltuieli privind dobanzile

Cheltuielile financiare s-au diminuat fata de anul precedent datorita diferentelor de curs valutar care au fost mai
mici.
Dupa cum se observa cheltuiala cu dobanda bancare a fost 0, societatea nu a fost nevoita sa apeleze la linia de
credit.
20. IMPOZIT PE PROFIT
Informatii despre impozitul pe profit (conform declaratiei 101):

Indicatori
Venituri din exploatare

Sume
30.06.2021
19.560.863

Sume
30.06.2020
18.336.843

Cheltuieli din exploatare

17.200.505

14.724.843

2.360.358

3.612.000

Venituri financiare

78.031

102.312

Cheltuieli financiare

20.721

23.835

Rezultatul financiar

57.310

78.477

2.008.671

3.690.477

Rezultatul din exploatare

Rezultatul brut

21. REZULTATUL DE BAZA PE ACTIUNE. REZULTATUL DILUAT.
30.06.2021
0.0044
0.0044

Rezultatul de baza pe actiune
Rezultatul diluat
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22. NUMAR MEDIU DE SALARIATI
a ) Numarul mediu al salariatilor a evoluat dupa cum urmeaza:
Exercitiu financiar
incheiat la
30 iunie 2021
7

Personal conducere
Personal TESA administrativ

Exercitiu financiar
incheiat la
30 iunie 2020
7

29

30

Personal productie

185

185

TOTAL

221

222

b )Evolutia structurii angajatilor dupa nivelul de pregatire este prezentat mai jos:
Anul
Personal cu studii superioare
Personal cu studii medii
Personal cu studii profesionale si de calificare
Personal necalificat

30.06.2021
14%
33%
41%
12%

30.06.2020
14%
33%
40%
13%

c) Cheltuielile cu salariile si taxele aferente inregistrate in semestrul I 2020 si 2021 :
30 iuni e 2021
Cheltuieli cu salariile
Cheltuieli cu asigurarile si protectia
sociala
Total

30 iu nie 2020

4.944.187

4.909.965

216.087

218.574

5.160.274

5.128.539

23. TRANZACTII CU PARTI AFILIATE

Societatea este administrata intr-un sistem unitar, de catre un Consiliu de Administratie compus din 5
administratori, temporari si revocabili, alesi de Adunarea Generala a Actionarilor, majoritatea membrilor Consiliului de
Administratie fiind administratori neexecutivi, alesi pentru o perioada de 4 ani.
Componenta actuala a Consiliului de Administratie al Societatii este urmatoarea :
Nr.crt.

Nume si prenume

Functia

Profesia

1.

Mathe Francisc

Presedinte CA

Jurist

2.

Ratiu Nicolae Christopher

Membru

Economist

3.

Deceau Liviu Daniel

Membru

Economist

4.

Salagean-Mihetiu Sorin Florin

Membru

Economist

5.

Morutan Alin

Membru

Jurist
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La data de 30.06.2021 membrii Consiliului de Administratie detineau actiuni din capitalul social al
S.C. PREBET AIUD S.A. astfel :
Nr.crt.

Nume si prenume

1.

Mathe Francisc

2.

Ratiu Nicolae Christopher

3.

Deceau Liviu Daniel

4.

Salagean-Mihetiu Sorin Florin

5.

Morutan Alin

Numar actiuni

Procent

-

-

139.727

0,3067%

-

-

-

-

-

-

Conducerea executiva la 30.06.2021 este formata :
Nr.crt.

Nume si prenume

Functia

Profesia

1.

Ciurescu Claudiu

Director general

Economist

2.

Cimpean Ioan

Director economic

Economist

3.

Sandru Alexandru

Director productie

Inginer

4.

Groza Titus

Director dezvoltare

Inginer

5.

Ranca Flaviu

Director vanzari

Inginer

La data de 30.06.2021 membrii conducerii executive detineau actiuni din capitalul social al S.C. PREBET
AIUD S.A. astfel :
Nr.crt.

Nume si prenume

Numar actiuni
0

Procent

1.

Ciurescu Claudiu

2.

Cimpean Ioan

3.

Sandru Alexandru

0

0

4.

Groza Titus

0

0

5.

Ranca Flaviu

0

0

17.673

0
0.0388%

Indemnizatia bruta membrilor Consiliului de Administratie in cursul semestrului I 2021 a fost de
135.000 lei.
Indemnizatia bruta a conducerii executive in cursul semestrului I 2021 a fost de 197.454 lei.
Societatea nu detine obligatii contractuale catre fostii directori si administratori si nu a acordat avansuri sau
credite actualilor directori si administratori.
Societatea nu are asumate obligatii viitoare de natura garantiilor in numele administratorilor.
24. ANGAJAMENTE SI CONTINGENTE
Actiuni in instanta
Societatea are pe rolul instantelor de judecata mai multe procese, care de fapt sunt intre actionari, prin care se
contesta hotararile AGOA, decizii a Consiliului de Administratie si faptul ca unii actionari actioneaza concertat.
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25. MANAGEMENTUL RISCURILOR
Urmatoarele categorii de riscuri pot avea influente asupra activitatii societatii.
a) Riscul de piata este definit ca riscul ca variatia preturilor pietei, cum ar fi cursul de schimb valutar, rata dobanzii
cat si reducerea cererii de piata sa afecteze veniturile Societatii. Risc de piata - instabilitatea pietei de desfacere pentru
materialele de constructii, caracterizata printr-o scadere semnificativa a cererii, risc preintampinat prin studii de piata si
politici de marketing. Riscul volatilitatii preturilor de la energia electrica , gaz metan, metale, motorina, preintampinat prin
gasirea unor noi furnizori sau renegocierea contractelor cu furnizorii traditionali
b) Riscul valutar este definit ca riscul de a inregistra pierderi din contractele comerciale internationale sau din alte
raporturi economice, din cauza modificarii cursului de schimb al valutei in perioada dintre incheierea contractului si scadenta
acestuia.
Riscul valutar este determinat de riscul inregistrarii unor pierderi sau nerealizarii profitului estimat ca urmare a fluctuatiilor
nefavorabile ale cursului de schimb. Majoritatea activelor si pasivelor financiare de care dispune Societatea sunt exprimate in
moneda nationala si prin urmare fluctuatiile cursului de schimb nu afecteaza semnificativ activitatea Societatii. Rezultatul din
conversia valutara nu are un impact semnificativ in rezultatul global al perioadei.Desi Societatea isi desfasoara activitatea in
Romania, aceasta este expusa la riscul valutar care decurge din expunerea la variatiile cursului monedei Euro, in care sunt
denominate achizitii de la sau livrari catre parteneri externi.Societatea nu se protejeaza impotriva riscului valutar legat de
variatiile cursului monedei Euro, prin contracte forward sau alte derivate financiare. Totusi, conducerea Societatii revizuieste
in mod regulat previziunile privind evolutia cursului de schimb LEI/EUR si introduce informatiile astfel obtinute, in
fundamentarea strategiei de elaborare a preturilor.
c) Riscul de pret poate aparea din cauza neconcordantei pretului in timp, intre momentul incheierii contractului si
momentul in care se face plata si incasarea sumei prevazute in contract. Acest risc isi poate face aparitia mai ales in cazul
incheierii unor contracte pe termen lung.
Societatea nu realizeaza exporturi de produse si nu exista posibilitatea sa nu se obtina castigul scontat sau sa se inregistreze
pierderi, datorita modificarii preturilor internationale in perioada dintre momentul incheieri si momentul finalizarii
contractelor.
Pentru contracararea riscului de pret aferent contractelor de furnizare incheiate cu clientii de pe piata interna, Societatea
efectueaza analize si estimari referitoare la evolutia pretului materiilor prime si materialelor, a cheltuielilor cu utilitatile si
forta de munca.
d) Riscul de credit este determinat de numerar si echivalente de numerar, depozite la institutii de credit si alte
institutiii financiare, precum si de expunerile legate de creditare fata de clienti pentru produsele vandute, inclusiv creantele
neplatite. In cazul institutiilor de credit si altor institutii financiare, sunt acceptate numai entitati cu buna reputatie si soliditate
financiara pe piata financiara din Romania.
In cazul clientilor, deoarece nu este disponibil un rating independent, conducerea evalueaza bonitatea clientului, pe baza
pozitiei sale financiare, a experientei anterioare si a altor factori. Limitele de risc individuale se stabilesc pe baza
calificativelor interne conform limitelor stabilite de Consiliul de Administratie. Utilizarea limitelor (plafoanelor) de credit
este monitorizata in mod regulat.
Modificarile nefavorabile aparute în bonitatea clientilor Societatii pot produce efecte negative asupra capacitatii Societatii de
a colecta numerarul sau echivalentele de numerar rezultate din vânzari, ceea ce ar putea determina incertitudini în privinta
continuitatii activitatii, precum si deprecieri în indicatorii de performanta financiara prin recunoasterea ajustarilor pentru
deprecierea acestor active.
Expunerea Societatii la riscul de credit este influentata in principal de caracteristicile individuale ale fiecarui client.
Societatea Prebet Aiud prin specificul activitatii sale si datorita faptului ca beneficiarii sunt societati comerciale care
activeaza in domeniul constructiilor domeniu cu un grad ridicat de risc bancar este expusa la acest tip de risc cauzat de plata
cu intarziere a facturilor sau fapt si mai grav intrarea in insolventa.
e) Riscul de lichiditate reprezintă riscul înregistrării de pierderi sau al nerealizării profiturilor estimate, care rezultă
din imposibilitatea de a onora în orice moment obligaţiile de plată pe termen scurt, fără ca aceasta să implice costuri excesive
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sau pierderi care nu pot fi suportate de către Societate. Conducerea Societatii monitorizeaza previziunile privind necesarul de
lichiditati, pentru a se asigura ca exista numerar suficient pentru a raspunde cerintelor operationale. Aceste previziuni tin cont
de planurile de finantare, de respectarea acordurilor contractuale, precum si de respectarea obiectivelor inteme privind
indicatorii de gestiune economico-financiara.
f) Riscul aferent impozitarii
Sistemul fiscal în România este supus unor diverse interpretări și schimbări permanente care pot fi uneori retroactive.
Autorităţile fiscale pot adopta o poziţie diferita faţă de poziţia Societăţii in ceea ce priveste anumite tranzactii derulate,
operatiuni si evenimente și ca atare pot calcula anumite obligatii suplimentare, dobânzi și penalităţi fiscale. Conducerea
Societăţii consideră că a înregistrat valori corecte în conturile de taxe, impozite și alte datorii către stat. Cu toate acestea,
există un risc ca autorităţile fiscale să aibă o poziţie diferită de cea a Societăţii.
g) Riscul aferent mediului economic
Economia românească prezinta caracteristicile specifice unei economii emergente și există un grad semnificativ de
incertitudine privind dezvoltarea mediului politic, economic și social în viitor. Conducerea Societăţii nu poate previziona
toate efectele crizei care vor avea impact asupra sectorului financiar din România și nici potențialul impact al acestora asupra
prezentelor situații financiare.
h) Riscul de modificare a legislatiei
Legislatia fiscala din România este supusa unor ample si frecvente modificari care ar putea influenta nefavorabil activitatea
Societatii. Exista riscul ca Societatea sa fie expusa pe viitor unor cote majorate de impozite sau unor impozite noi
(suplimentare), respectiv a unor cerințe operaționale sau financiare noi, care nu puteau fi prevazute sau estimate la data
elaborarii situatiilor financiare.
i) Riscul de dependenta fata de un numar redus de clienti
Societatea are un portofoliu vast de clienti, insa, avand in vedere sectorul economic in care activeaza societatea, exista o
dependenta fata de societatile care sunt implicate in marile proiecte de infrastructura demarate de Statul Roman
(
constructia de autostrazi, reabilitarea cailor ferate, etc.).
j) Riscul operational este definit ca riscul înregistrării de pierderi sau al nerealizării profiturilor estimate din cauza
unor factori interni cum ar fi derularea inadecvată a unor activităţi interne, existenţa unui personal sau a unor sisteme
necorespunzătoare sau din cauza unor factori externi cum ar fi condiţiile economice, schimbări pe piaţa de capital, progrese
tehnologice. Politicile definite pentru administrarea riscului operaţional au luat în considerare fiecare tip de evenimente care
poate genera riscuri semnificative şi modalităţile de manifestare specifice acestora, pentru a elimina sau diminua pierderile de
natură financiară.
k) Riscul economic si financiar
Activitatea, situatia financiara si perspectivele Societatii depind de nivelul de dezvoltare al economiei si al pietei de capital
din România, si implicit de volumul si valoarea tranzactiilor de pe piata de capital. Situatia politica internationala care
afecteaza economiile si pietele de capital mondiale ar putea avea efecte negative si dificil de estimat asupra economiei
românesti, monedei nationale si pietelor pe care îsi desfasoara activitatea Societatii , concretizate în scaderea volumului si
valorii tranzactiilor, scaderea pretului instrumentelor financiare tranzactionate, etc. Efectele negative asupra economiei
românesti ar putea duce la diminuarea puterii de cumparare si a resurselor financiare ale companiilor si persoanelor din
România, incluzând pe cele ale investitorilor care realizeaza tranzactii pe piata unde este cotat Societatea.
Lichiditatea si evolutia preturilor pe pietele reglementate de capital din România sunt afectate în mod direct sau indirect de
evolutia pietelor de capital internationale Riscul unei instabilitati regionale pe fondul conflictelor armate poate cauza de
asemenea pierderi financiare substantiale, care sunt greu de anticipat la data elaborarii prezentului Raport. Perspectivele
economice sunt in prezent amenintate de consecintele negative asociate pandemiei COVID-19, care pot afecta semnificativ
inclusiv sectoare de activitate din aval sau amonte in raport cu pozitia comerciala a Societatii.
In cadrul societatii PREBET AIUD in perioada analizata nu au avut loc tranzactii intre partile afiliate
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Situatii financiare individuale intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara pentru semestrul I 2021
(toate sumele sunt exprimate în lei, acolo unde nu este specificat altfel)
26. ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
31.12.2021
1. Indicatori de lichiditate
Indicatorul lichiditatii curente
Indicatorul lichiditatii imediate
2. Indicatori de risc
Indicatorul gradului de indatorare
Indicatorul privind acoperirea dobanzilor
3. Indicatori de activitate
Viteza de rotatie a stocurilor
Numarul de zile de stocare
Viteza de rotatie a debitelor clienti
Viteza de rotatie a creditelor furnizori
Viteza de rotatie a activelor imobilizate
Viteza de rotatie a activelor totale

30.06.2020

3.96
1.87

5.18
3.70

0
(nu sunt credite)

0
(nu sunt credite)

1,56 ori
115 zile
52 zile
14 zile
0.47 ori
0.35 ori

1.84 ori
98 zile
86 zile
21 zile
0.64 ori
0.29 ori

5.17%
14.12%

8.96 %
25.15 %

0,053

0.081

4. Indicatori de profitabilitate
Rentabilitatea capitalului angajat
Marja bruta din vanzari
5. Indicatori privind rezultatul pe actiune
Rezultatul pe actiune
27. ALTE INFORMATII
Pentru semestrul I 2021 situatiile financiare nu au fost auditate ( revizuite ).
28.EVENIMENTE ULTERIOARE DATEI DE RAPORTARE
Nu sunt evenimente ulterioare care pot influenta prezentele situatii financiare.
Notele explicative la situatiile financiare de la 1 la 28 fac parte integrala din aceste situatii financiare .
Situatiile financiare au fost aprobate de Consiliul de Administratie si au fost semnate de :

Presedinte Consiliu de Administratie,

Director economic,

Mathe Francisc

Ec. Cimpean Ioan
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Tel: 0258/861.661; 0258/863.350
Fax: 0258/861.454
E-mail: office@prebet.ro
Internet: www.prebet.ro

Declaratie a Consiliului de Administratie
al S.C. PREBET AIUD S.A.

Consiliul de Administratie al S.C. PREBET AIUD S.A. declara prin prezenta ca isi asuma
raspunderea pentru intocmirea Situatiilor Financiare Semestriale intocmite la data de
30 iunie 2021.
Consiliul de Administratie al S.C. PREBET AIUD S.A. confirma , in ceea ce priveste
Situatiile Financiare Semestriale intocmite la data de 30 iunie 2021, urmatoarele :
a) Situatiile Financiare Semestriale la data de 30 iunie 2021 sunt intocmite in
conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara , asa cum au fost
adoptate de Uniunea Europeana.
b) Politicile contabile utilizate la intocmirea Situatiilor Financiare Semestriale intocmite
la data de 30 iunie 2021 sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
c) Situatiile Financiare Semestriale intocmite la data de 30 iunie 2021 ofera o imagine
fidela a pozitiei financiare , performantei financiare si a celorlalte informatii
referitoare la activitatea desfasurata.
d) Societatea isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.
e) Situatiile financiare intocmite la data de 30 iunie 2021, nu au fost auditate.
Prezenta declaratie este in conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finantelor
Publice nr. 2844 / 2016.

Administrator,

Intocmit,

Numele si prenumele : MATHE FRANCISC
Calitatea : Presedinte Consiliu de Administratie

Numele si prenumele : CIMPEAN IOAN
Calitatea : Director Economic

Semnatura
Stampila unitatii

Semnatura
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