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RAPORTUL DE GESTIUNE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
A SOCIETĂȚII ABO MIX S.A.
Pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31.12.2019
Denumirea societatii: ABO MIX S.A.
Sediul social: Loc. Satu Mare, str. Depozitelor nr. 31, jud. Satu Mare
Cod unic de inregistrare RO 646126
Nr. de ordine la Registrul Comertului J30/576/2011
Capital social: 3.923.662,07 lei
Structura capitalului social este următoarea:
Capitalul social subscris şi vărsat al societăţii este 3.923.662,07 lei.
Capitalul social a societăţii este împărţit în 1.111.519 acţiuni cu o valoare nominală de 3,53 lei
fiecare.
Structura acţionariatului societăţii se prezintă astfel:


CEREALE S.R.L. – 908.699 de acţiuni cu o valoare de 3.207.707,47 lei, cota de
participare la beneficii şi pierderi: 81,7528 %



A.A.A.S. – 14.024 de acţiuni cu o valoare de 49.504,72 lei, cota de participare la
beneficii şi pierderi 1,2617 %



ALŢI ACŢIONARI – 188.796 de acţiuni cu o valoare de 666.449,88 lei, cota de
participare la beneficii şi pierderi 16,9853 %”

Puncte de lucru:
NR.

PUNCT DE LUCRU

C.I.F.

CRT.
1.

Satu Mare, str.Depozitelor, nr.31, jud. Satu Mare
1

646126
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2.

Moftin, str.Gării, nr.1, jud.Satu Mare

14101064

3.

Cluj Napoca, Calea Baciului, nr.2-4, jud.Cluj

14398152

4.

Satu Mare, str.Magnoliei, nr.36, jud.Satu Mare

fără salariaţi, nu are C.I.F.

5.

Sfântu Gheorghe, str. Jókai Mór, nr. 32, jud. Covasna 40345440

ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ
În anul 2019

ABO MIX S.A. a întocmit situaţiile financiare

anuale individuale în

conformitate cu prevederile Legii Contabilităţii nr.82/1991, modificată şi republicată, Ordinul
Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802 din 2014.
Principalii indicatori privind activitatea economico-financiară a societăţii în anul 2019
Repartizarea cifrei de afaceri pe principalele activiăţi pe anul 2019 comparativ cu anul 2018
(date în mii lei)
Variaţia
ABO MIX S.A.

2018
%

Vânzări de furaje

Vânzări de produse tip
florisoy
Vânzări de suine

%

2018/2019 între 2018 şi
2019
-21,16%

12,82%

4215

12,77%

78,84%

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

0,00%

56,08%

20736

62,82%

88,7%

-11,3%

5346
Vânzări de premix

2019

23378

Plati compensatorii
pentru bunastarea

4898

11,75%

3440

10,42%

70,23%

-29,77%

suinelor
Vânzări alte mărfuri

8064

19,34%

4616

13,99%

57,24%

-42,76%

(materii prime şi
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cereale) si servicii
Total:

41686

100%

33007

100%

79,18%

-20,82%

Evoluţia producţiei şi a vânzărilor pe anii 2018, 2019 pe principalele activităţi
ABO MIX S.A.

2019

Producţia de furaje (t)
Vânzarea de furaje către terţi (t)
Vânzarea de concentrate (t)
Producţia produselor tip florisoy (t)
Vânzarea de produse fip florisoy către terţi (t)
Vânzarea de porci vii (t)
Vânzări alte mărfuri (materii prime şi cereale) (t)

2018

16.974 18.608
4.196 4.320
83
93
0
0
416
861
3256,8 4323,0
438 4.313

2019/2018

Variaţia între

94.5%
104.6%
92%
0%
93%
75,3 %
23%

2019 şi 2018
- 9,6%
-3%
-12.00%
0.00%
-50 %
-24,7 %
-885%

ACTIVITATEA DE PRODUCŢIE ŞI COMERCIALIZARE A FURAJELOR
În anul 2019 producţia totală de furaje realizată a fost de 16.974 tone. În acest an producţia
de furaje a scăzut faţă de anul 2018 cu un procent de 9,6%. Din producţia de furaje consumul
fermei de la Moftin în anul 2019 a fost de 12.778 to (producția pentru ferma Moftinîn 2018 a
fost de 14.288 to). Producţia destinată fermei proprii a fost de 75,3% din totalul producţiei de
furaje. Analizând din punct de vedere procentual, din producția totală observăm că, repartiția
producției către ferma proprie a scăzut cu 1,7% faţă de anul 2018.
Din punct de vedere cantitativ, producția efectivă adresată fermei proprii a scăzut cu 1.510
tone pe anul 2019. Vânzarea de furaje către terţi pe 2019 a fost de 4.196 to, cu o scădere
cantitativă de 124 to, și o scadere procentuală de 3%.
Scăderea cantității produse către ferma proprie se datorează faptului că la sfârșitul anului
2018, ferma a fost afectată de PRRS afectând reproducția, cât si mortalitatea, astfel implicit și
consumul de furaj.
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În anul 2019 societatea din punct de vedere al vânzării s-a axat pe două segmente de piață,
ferme de animale și consumatori casnici.
Pe segmentul de ferme, societatea a avut desfacere la un număr 81 firme, care au cumpărat
furaje, 28 clienti care au cumpărat concentrate. Pe segmentul ferme, s-a colaborat cu un total
de 37 ferme, dintre care 9 ferme au achiziționat furaje vrac, iar restul de 37 ferme au cumpărat
furaje ambalate. Pe piata de revânzători s-a colaborat cu 35 de societăți activând în
distribuirea furajelor. Pe lângă acestea societatea și-a vândut produsele și în cele două
magazine proprii.
Cu toate acestea, societatea nu și-a putut dezvolta semnificativ producția, în ciuda faptului că
și-a crescut portofoliul de clienți. Cele mai multe ferme au achiziționat furaje ocazional, astfel
cercul de clienți nu erau constanți în achiziția furajelor. La sfârșitul anului 2018 societata a
priedut un client de volum, care și-a declarat insolvența. Pe lângă pierderea cantitativă, de cca.
400 to pe an, societatea a avut și o pierdere financiară la acest client, care în momentul
deschiderii procedurii de insolvență a avut un sold de 1.092.883 RON.
Adaosul comercial (incluzând cheltuielile de producție), pe partea de furaje a fost de 293
ron/to, iar la produse concentrate 725 ron/to. Adaosul comercial la furaje a crescut cu 11 ron
/to față de anul precedent, iar la produsele concentrate a scăzut cu 9 ron/ to. Costul de
producție pe anul 2019 a fost de 236 ron/to cu o scădere de 18 ron/to fata de anul precedent.
Pe segmentul de vânzare a altor produse decât furaje, societatea a avut o vânzare de 438 to, cu
o scădere procentuală de 885%, față de anul precedent (4313 to în anul 2018). Scăderea
semnificativă la acest grup de produse se datorează faptului că în anul 2018 din vânzarea
cantitativă cca. 3.000 to a fost vândută către o societate din Grupul ABO.
Printre produsele comercializate în acest sens s-a numărat porumbul boabe, grâul de morărit,
șrotul de soia și șrotul de floarea soarelui. Din acestea, cantitatea vândută pe produsele
florisoy a fost de 416 to. Adaosul comercial din vânzarea produselor (altele decât producția
proprie), a fost de 61 ron/to, o creștere cu 54 ron/to față de anul 2018.
Activitatea de vânzare a furajelor în anul 2019 s-a desfăşurat în condiţii de piaţă nefavorabile
datorită scăderii majore a puterii de finanţare caracteristic acestui sector, scăderea preţurilor la
animale vii în prima parte a anului. Numai din a doua parte a anului prețurile la suine au
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cerscut. Scăderea preţurilor la animalele vii s-a datorat în primul rând embargoului impus de
UE, rezultat în urma conflictului între Ucraina şi Rusia, cel din urmă reprezintă unul dintre cei
mai mari importatori de carne. Datorită acestui lucru, puterea de cumpărare a scăzut implicit
scăderea preţurilor la furaje şi la animale vii. Totodată fermierii s-au confruntat din lipsa
vânzării, cu suprastocuri, fiind nevoiți să reducă preţurile. Multe dintre ferme au avut
probleme cu finanţarea activităţii, circuitul financiar fiind modificat negativ. Un alt aspect
negativ care a afectat în principal fermele de suine, implicit ferma proprie, apariția pestei
porcine în România cu repercursiuni grave asupra pieței cărnii de porc.
În judetul Satu Mare pesta porcina apare prima dată în luna august 2017, fiind prezent pe
parcusrsul anilor 2018 si 2019. La sfârșitul anului 2019 PPA a fost present la 170 cazuri la
mistret.
La nivel de țară la sfârșitul anului 2019 pesta porcină este prezentă în toată țara, respectiv în
24 județe, în 237 localități, însumând 626 de focare, astfel au fost afectate grav din punct de
vedere economic, fie prin blocarea temporară a vânzărilor, fie prin exterminarea efectivelor de
porci.
Acest aspect a determinat conducerea societăţii să analizeze clienţii şi să servească doar pe cei
de la care contravaloarea furajelor livrate se pot recupera fără risc major şi în totalitate, scopul
fiind evident reducerea riscurilor financiare ale societăţii. În ansamblu conducerea societăţii a
ales, ca politică de afacere, calea vânzărilor cu risc financiar rezonabil, care menţine echilibrul
veniturilor şi costurilor optim în situaţia actuală dificilă la nivel naţional din punct de vedere
financiar.
Societatea, a fost afectată financiar doarce din contul bancar al societății a fost reținută suma
de 3,5 mil RON, în urma cererii de executare din partea AFIR.
Din acest motiv societatea nu a avut posibilitatea de a învesti în achiziţii de materii prime,
respectiv, în achiziţii de porumb în special, dar şi în alte materii prime relevante. Față de anii
anteriori când societetea s-a aprovizionat în perioada recoltei, pentru tot anul agricol, în anul
2019, s-a reusit a se aproviziona în medie de numai 60% din materiile prime, care sunt
necesare pentru productia anuală. Acest aspect va avea un impact negativ care se va resimți în
anul 2020.
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Din prisma recoltelor şi a stocurilor mari, mai ales la porumb boabe, se previzionează că la
acest produs preţul de achiziţie va fi stabil, nesuferind modificări majore în timpului anului
agricol. Astfel, s-a achiziţionat aproximativ 4.000 to de porumb boabe din recolta anului 2019,
cu cca . 2000 de tone mai puțin decât în anul precedent. Avand în vedere producția anuală s-a
achiziționat doar 60% din necesarul anual. Totodată, societatea a achiziționat o cantitate de
1.500 to orz din recolta anului 2019, cantitate care acoperă consumul anual al fermei proprii
din Moftin. Produsul, lipsind de pe piața autohtonă, societatea a fost nevoită să achiziționeze
cea mai parte din acest produs din piata externă.
Achizitia de grâu furajer sau triticale a fost de 60% față de necesar.
Stocul de materie primă tip florisoy acoperă necesarul de producție pe 2 luni.
Politica societății privind achiziția materiilor prime care sunt semnificative în rețetele de
furajare, a vizat în continuare cumpărarea cerealelor în perioada recoltei, datorită faptului că
în această perioadă prețul produselor este mai favorabil dacât în cursul anului.
Achiziția cerealelor în a doua parte a anului a fost afectată din punct de vedere financiar prin
reducerea lichiditatii. Într-o parte aceasta s-a datorat faptului că, în a doua parte a anului 2018
socitatea a fost executată prin poprirea sumei de 3.5 mil. ron de către ANAF (la solicitarea
AFIR). Procedeul a fost contestat de către societate, până la sfârșitul anului aceasta s-a aflat în
judecare pe rolul instanțelor judecătorești. Lipsa sumei mai sus amintite a afectat grav
lichiditatea societății. Un alt aspect negativ din punct de vedere financiar, și care a afectat
lichiditatea societății, este pierderea unui partener (fermă suine), din lipsa disponibilităților
bănești. Suma datorată de această societate la începutul anului 2019 a fost de 1.092.883 ron.
Astfel cele doua pierderi financiare amintite mai sus, totalizând 4,59 mil RON, a avut o
amprentă negativă în lichiditatea societății, afectând semnificativ activiteta economică a
anului 2019.
DEPARTAMENTUL DE CREŞTERE ŞI ÎNGRĂŞARE A SUINELOR
In anul 2019 activitatea departamentului de crestere a suinelor s-a desfăşurat în condiţii de piaţă
instabile și total diferite faţă de ultimii ani. In primele 3-4 luni ale anului preţurile de valorificare a
suinelor din cauza cererii scăzute s-au situat la niveluri extreme de mici (3,9-4,4 ron/kg viu). In
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perioadele următoare, datorită efectelor tot mai negative ale evolutiei PPA din țară oferta pe piață a
devenit accentuat descendentă. Prețurile mari de pe piață au fost susținute și de importuri uriase ale
Chinei din U.E., tendință care persistă și în continuare. Efectele acestor conditii favorabile au avut ca
rezultat în ultima perioada a anului îmbunătățirea eficientei economico-financiare. Ca și în anii
anteriori, și în 2019, în mentinerea in limite pozitive a rezultatelor financiare ca şi aspect esential se
remarca aportul important al plăţilor compensatorii pentru bunăstarea suinelor.

Trebuie sa remarcăm efectul extrem de negativ al apariției în trim. IV 2017 si evolutiei până
în prezent a bolii PRRS, Sindromul Respirator si Reproductiv al Porcului, o boală care a creat
și creează în continuare disfunctionalități grave în activitatea sectorului, cu efecte directe
asupra pierderilor prin mortalități și diminuarea performanțelor de reproductie. Aceste efecte
negative vor influenta rezultatele și eficienta economică a anului în curs.
Indicatori tehnico-economici realizaţi sunt:

SPECIFICARE
EFECTIVE TOTALE
d.c. - vieri
- scroafe
- vieruşi
- scrofiţe aşteptare
- purcei sugari
- tineret crascătorie
- porci la îngrăsat

U.M.

cap
cap
cap
cap
cap
cap
cap
REPRODUCŢIE

Efectiv med scroafe

cap

REZULTATE OBŢINUTE
CUMULAT de la începutul
anului
2019 PROGR.
2019 REAL
30700
23197
12
11
2300
2104
X
X
952
1159
4316
3585
10809
7039
12311
9299
2012

Scroafe, scrofiţe montate
cap
5562
d.c. - insemint.artificial
cap
5562
Scroafe fatate
cap
4728
Purcei obţinuţi
cap
52008
Purcei intarcati
cap
46000
Furaje cons vieri, scroafe si sugari
cap
2319,0
TINERET CRESCĂTORIE
Zile furajate
mii
3233,4
7

1996
7486
7486
4457
47913
39085
2289,3
3077
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Spor total
Consum furaje total

to
1139
to
2563
PORCI LA INGRĂSAT
Zile furajate
mii
3457,9
Spor total
to
2030
Consum furaje total
to
6908
TINERET REPRODUCŢIE
Zile furajate
to
387,9
Spor total
to
193
Consum furaje total
cap
624
CONSUM FURAJE TOTAL
cap
12594
PIERDERI PRIN MORTALITATI TOTAL cap
9980
d.c. - sugari
cap
3900
- tineret
cap
4420
- alte categorii total
to
1660
cap
405
CUMPĂRĂRI PORCINE TOTAL
to
36,7
d.c.- vierusi reproducţie
cap
5
to
0,7
- scrofite reproducţie
cap
400
to
36
TOTAL LIVRĂRI
cap
30000
to
3126,0
D.C,- livrări normale pentru carne
cap
29725
to
3106,0
- sacrificari neeconomicoase
cap
275
to
20,0
LIVRĂRI IN VIU PT. REPROD. SI
to
x
to
x
INGRASARE

1207
2340
3100
1979,2
6977
436
219
886
12492,3
14394
7451
5255
1651
412
55,3
6
0,8
406
54,5
29001
3256,8
28859
3245,4
142
11,4
x
x

Având în vedere situația de sfârșit de an din 2019 privind structura efectivelor de animale, a
indicatoriilor de reproducţie şi în special starea de sănătate a efectivului propriu și riscurile
evolutiei în județ și în țară al PPA-lui (Pesta Porcina Africana) pentru anul 2020 s-au stabilit
următorii indicatori tehnico-economici prevăzute în programul de producţie, cuprinse în
tabelul următor. Acești indicatori țintesc în primul rând creșterea numerică a efectivelor totale
și de matcă la nivelul de dinaintea PRRS-lui, a productiei de suine în general, pe de altă parte
îmbunătățirea indicatorilor de reproductie.
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- trebuie sa menționăm în continuare depunerea tuturor eforturilor organizatorice și financiare
pentru respectarea programului propriu de biosecuritate pentru menținerea statusului de fermă
indemnă de PPA.
SPECIFICARE
Efectiv total
- d.c. -matca
Prolificitate
Fecunditate
Purcei obţinuţi
Purcei intarcati
Mortalitati total
Mortalitati/purcei obţinuţi
Consum furaje
Consum specific pe ferma
- d.c.- tineret si porci graşi
Livrări total
Livrări total
Greutatea medie

U.M.
cap
cap
purcei/fatare
%
cap
cap
cap
%
to
kg/kg spor
kg/kg spor
cap
to
kg/cap

PLANIFICAT 2020
30350
2350
11,00
85,00
55750
48000
14003
25,10
14443,7
3,48
3,10
35000
3647,0
104,2

În ansamblu în 2020 se prevăd creşteri si eficientizari semnificative la toate capitolele din care
cel mai important este :


Creşterea efectivelor totale cu 30,08 %

În general se urmăreşte îmbunătăţirea continuă a parametrilor de reproducţie şi producţie, care
asigură eficientizarea activităţii.
INVESTIŢII LA FERMA DE SUINE
În anul 2019 la ferma de porci din Moftin s-au efectuat investiţii prin cumpărarea a 6 cap.
vierusi hibrizi terminali si 412 cap. de scrofiţe prăsilă de înlocuire, care vor asigura baza
stabilizarii si creşterii producţiei din anii următori.
În România consumul cărnii pe cap de locuitor, după o lentă scădere din ultimii ani,
actualmente se sitează la cca. 62 kg, în relativă creștere, valoare care totuși este considerabil
mai mică faţă de ţările din EU-15 (94.9 kg). Din acest total consumul de carne de porc
reprezintă cca. 50%. Consumul cărnii de porc, la ora actuală prezintă o creştere lentă dar
9
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continuă și semnificativă de peste 3,0%. Din cauza evoluției PPA cu efecte grave asupra
producției, România, la ora actuală produce cca. 40-45 % din consumul cărnii de porc, în
scădere față de anii anteriori, diferența fiind compensată din import, influențând negativ
balanța comercială a țării. Având în vedere condițiile și potențialul extraordinar a României în
creșterea suinelor, statului i-ar reveni sarcina de dezvoltare și stimulare a sectorului.
Participarea relativ mare a cărnii de porc în consumul populaţiei se explică cu respectarea
tradiţiilor gastronomice nationale.
Conform prognozelor, în perioada 2020-2025 producţia cărnii din România din sectorul de
exploatații organizate și autorizate va creşte prin înființarea de noi capacități de productie,
însă această creştere a producţiei nu va putea acoperi consumul intern, astfel România, pe un
termen mediu rămâne importator net. Totodata evoluția PPA poate frâna această tendință de
dezvoltare deși, datorita cererii internationale însemnate si exportul va reprezenta o
oportunitate importantă.
In acelasi timp pentru competitivitatea producţiei interne un pericol potenţial reprezintă
importurile ieftine și de slabă calitate. Competitivitatea producţiei autohtone se va putea
pastra numai printr-o calitate superioară și creșterea consumului de carne de porc produs în
România. O conditie esențială rămâne acordarea de plăţi compensatorii pentru bunăstarea
animalelor sau a altor surse de venituri. In caz contrar sectorul creşterii suinelor va fi afectat
accentuat în mod negativ pe plan naţional. Trebuie accentuat și potențialul pericol pentru toată
producția națională a prezentei și propagării bolii virale Pesta Porcina Africana, cu posibile
repercursiuni grave pentru sectorul suinicol.
Datorită celor de mai sus considerăm că planurile propuse la producţia de porci vii pe anul
2020 sunt realiste și mobilizatoare.
Pentru anul 2020 pentru ferma de suine se prevăd următoarele investiții:
- achiziționarea a 6 cap. vieri de prasilă (3 cap. de multiplicare și 3 cap. terminali) și 400 cap.
scrofițe de prăsilă (minim 70% bunici în rasa curata Marele Alb) pentru creșterea cantitativă și
calitativă a efectivului matca conform programului de productie.
- modernizarea sistemelor de furajare în Halele de porci grași nr. 13 si 16.
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- modernizarea postului trafo de medie tensiune.
- modernizarea sălii de cazane a sediului administrativ
Având în vedere situația actuală a societății se impune căutarea și găsirea unor surse de
finanțări favorabile pentru modernizarea general a fermei de suine.
DOMENIU DE DEZVOLTARE
În anul 2019 reţetele furajere fabricate de societate au fost la parametrii cerinţelor pieţei şi au
demonstrat o performanţă tehnico-economică competitivă atât la ferma din Moftin cât şi la
fermele partenere. Societatea bazându-se pe experienţa şi profesionalismul personalului
societăţii va continua dezvoltarea produselor furajere conform cerinţelor de piaţă şi
cunoştinţelor tehnico-economice-ştinţifice actuale, fiind întocmit un plan de dezvoltare a
noilor produse, în colaborare cu recunoscute centre ştinţifice intracomunitare.

POLITICA DE CALITATE
ABO MIX S.A. îşi desfăşoară activitatea de producţie şi prestări servicii în consens cu
misiunea declarată aplicând un sistem eficient de management de calitate, de siguranţă
alimentară şi furajeră care vine şi în întâmpinarea nevoilor clienţilor, sistem din care face
parte şi politica de calitate. În centrul politicii de calitate stă clientul şi calitatea ţinând cont de
principiul de la ogor la masă.
Respectarea tuturor proceselor sistemului integrat este responsabilitatea tuturor angajaţilor,
astfel ca ABO MIX SA să corespundă atât exigenţelor nevoilor actuale şi de perspectivă ale
consumatorilor cât şi prescripţiilor naţionale şi ale UE.
Dezvoltarea noastră şi investiţiile făcute (organizaţie, produse, tehnologie şi laboratoare)
deservesc interesele clienţilor noştri pe lângă îmbunătăţirea condiţiilor de lucru ale angajaţilor.
Conducerea societăţii este devotată dezvoltării continue a sistemului integrat de management
de calitate.
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POLITICA DE MEDIU
Din punct de vedere a protecţiei mediului toate punctele de lucru au autorizaţii de mediu
valabile şi societatea respectă legislaţia aferentă în vigoare. În ceea ce priveşte ferma de suine
de la Moftin, aceasta dispune de Autorizaţie Integrată de Mediu IPPC eliberată în 2017.
Aceasta, din cauza punerii în funcțiune a incineratorului, a fost revizuită în 2018. Din aceeași
cauză s-a revizuit și Autorizația de Gospodărirea Apelor. Datorită respectării planurilor de
conformare şi a măsurilor cât şi a modernizării staţiei de epurare, care a permis încadrarea
fermei în cadru legal de funcţionare din punct de vedere a protecţiei mediului, planurile de
măsuri si de conformare sunt respectate.
Politica societăţii privind mediul înconjurător, pe lângă respectarea normelor în vigoare de
protecţie a mediului şi de sănătate a muncii, se direcţionează spre îmbunătăţirea conştiinţei de
mediu a angajaţiilor, care trebuie să devină o pretenţie minimă de comportament în cultura
societăţii
Din punct de vedere al angajaţilor societăţii se poate afirma că personalul angajat beneficiază
de calificarea şi instruirile necesare, respectiv în decursul anului precedent au dat dovadă de
maxim profesionalism şi interes faţă de societate nefiind conflicte de muncă în decursul
anului.
Adaptându-ne la cerinţele şi aşteptările moderne, sprijinim instruirea lor profesională,
autoinstruirea

şi ne străduim să le formăm o gândire sensibilă la problemele mediului

înconjurător.
INDICATORI FINANCIARI
Pe ansamblu activitatea exerciţiului financiar 2019, comparativ cu anul precedent se
concretizează prin:
(datele sunt exprimate in RON)
VENITURI
TOTALE,din care:
- venituri din exploatare
- venituri financiare
- venituri extraordinare

2018
60.497.918
60.497.918
86.784
0
12

2019
33670673
33568970
101703
0
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CHELTUIELI
TOTALE,din care:
- cheltuieli din exploatare
- cheltuieli financiare
- cheltuieli extraordinare

2018
59.312.456
58.465.368
847.088
0

2019
30581313
30008803
572510
0
2018
+ 1.185.463
+ 934.145

Rezultatul brut al exerciţiului
Rezultatul net al exerciţiului

2019
+3089360
+2633348

Cifra de afaceri netă (RON)
Producţia vândută
Vânzări de mărfuri
Venituri din subvenţii aferente cifrei de afaceri
TOTAL

2018
28.852.051
5.955.430
4.898.552
39.706.003

2019
25132717
-15860121
3440251
12712847

Principali indicatori economico-financiari la 31 decembrie 2019
I. Indicatori de lichiditate
a) Lichiditate curentă = Active curente/Datorii curente
b) Lichiditate imediată = (Active curente-Stocuri)/Datorii curente
II. Indicatori de risc
a) Gradul de îndatorare = (Capital împrumutat/Capital propriu) x 100
b) Gradul de îndatorare = (Capital împrumutat/Capital angajat) x 100
III. Indicatori de active
a) Viteza de rotaţie a debitelor-clienţi-număr de zile pănâ la care

2018
6,88
4,42

2019
6,99
4,31

25
20

18
15

51

27

27

61

2,55

0,82

0,95

0,3

debitorii îsi achită datoriile către persoană juridică = (Sold mediu
clienti/Cifra de afaceri) x 365
b) Viteza de rotaţie a creditelor – furnizori – aproximează numărul de
zile de creditare pe care entitatea îl obţine de la furnizorii săi = (Sold
mediu furnizori/Achiziţii de bunuri fără servicii) x 365
c) Viteza de rotaţie a activelor imobilizate – evaluează eficacitatea
managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de
afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate= Cifra de
afaceri/Active imobilizate
d) Viteza de rotaţie a activelor totale = Cifra de afaceri/Total active
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IV. Indicatorii de profitabilitate
a) Marja brută de vânzări = Profit brut din vânzări/Cifra de afaceri
b) Rentabilitatea capitalului angajat =
Profit înaintea plăţii dobânzii şi impozit pe profit/Capital angajat

0,03
0,05

0,28
0,09

1. ACTIVE IMOBILIZATE
Evidenţa în contabilitate a activelor imobilizate s-a făcut în conformitate cu prevederile legii
15/1994, omfp 1802/2014.
Structura activelor imobilizate în bilanţ este prezentata astfel:
- imobilizări necorporale

21333 ron

- imobilizări corporale:

15.529335 ron

2.ACTIVE CIRCULANTE
Structura activelor circulante :
- stocuri:

10221319 ron

- creanţe:

16184136 ron

- casa şi conturi la bănci:

2310061 ron

3. CHELTUIELI ÎN AVANS

25332 ron

4. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT

0 ron

5. DATORII

11553078 ron

6. CAPITALURI PROPRII

32723219 ron

În baza situaţiilor financiare întocmite la 31 decembrie 2019 valoarea capitalurilor proprii este
de 30.071.863 ron, din care:
capital social
prime de capital
alte rezerve

3.923.662 ron
517.037 ron
12.980720 ron

RISCURI FINANCIARE
a) Riscul de piaţă.
Conducerea societăţii analizează şi prognozează în permanenţă schimbările de piată în
condiţiile economice din Romania şi efectul pe care acestea l-ar putea avea asupra situaţiei
financiare, rezultatelor şi fluxurilor de trezorerie ale societăţii.
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b) Riscul valutar
Riscul valutar reprezintă riscul că valoarea unui instrument financiar să fluctueze ca urmare a
variaţiei cursurilor de schimb valutar.
Societatea operează intr-o economie în dezvoltare cu rate ridicate ale inflaţiei.
c) Riscul ratei dobânzii
Riscul ratei dobânzii reprezintă riscul că valoarea unui instrument financiar să fluctueze ca
urmare a variaţiei ratelor dobânzilor de pe piață.
d) Riscul de creditare
Riscul de creditare reprezintă riscul că una din părţile participante la un instrument financiar
nu îşi va îndeplini o obligatie, fapt ce va determina ca cealalta parte să înregistreze o pierdere
financiara.
e) Riscul lichidităţii
Riscul lichidităţii, denumit şi risc de finanţare, reprezintă riscul că o întreprindere să aibă
dificultăţi în acumularea de fonduri pentru a-şi îndeplini angajamentele asociate
instrumentelor financiare.
EVENIMENTELE ULTERIOARE BILANŢULUI
După încheierea exerciţiului financiar (31.12.2019) activitatea nu a fost afectată de
evenimente importante care nu au fost contabilizate în conturile exerciţiului încheiat.
Nu au fost constatate evenimente notabile datei ulterioare bilanţului.
Întocmirea situaţiilor financiare s-a făcut în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 si Legea
contabilitatii nr.82/1991 republicată, astfel:


posturile înscrise în situaţiile financiare corespund cu datele înregistrate în
contabilitate și transpuse în Balanţa de verificare;



creanţele şi datoriile în valută au fost reactualizate și înregistrate conform precizărilor
de închidere;



elementele patrimoniale au fost evaluate conform reglementarilor în vigoare;



inventarierea anuală a fost efectuată conform reglementarilor legale, iar rezultatele
acesteia au fost reflectate în balanţa de verificare;
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veniturile și cheltuielile au fost reflectate în mod fidel în contul de profit și pierdere;

Față de cele prezentate supunem spre analiza și aprobarea Adunării Generale a Actionarilor,
Raportul Consiliului de Administrație și Situațiile financiare anuale încheiate pe anul 2019.
Președinte Consiliu de Administrație,
Simon Adél
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