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RAPORTUL DE GESTIUNE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

A SOCIETĂȚII ABO MIX S.A.

Pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31.12.2020

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.

CRT.

PUNCT DE LUCRU C.I.F.

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

ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ

În  anul  2020 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 2020
Repartizarea cifrei de afaceri  pe principalele activiăţi pe anul 2020 comparativ cu anul 2019

(date în mii lei)

ABO MIX S.A. 
2019

%

2020
%

2019/2020

Variaţia

între 2019 şi

2020

Vânzări de furaje

4215
12,77%

4533
10,41% 107,54%

7,54%

Vânzări de premix 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00%

Vânzări de produse tip
florisoy

0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00%

Vânzări de suine 20736
62,82% 22541 51,77% 108,7% 8,7%

Plati compensatorii 
pentru bunastarea 
suinelor

3440 10,42% 3421 7,86% 99,45% -0,55%

Vânzări alte mărfuri 
(materii prime şi 
cereale) si servicii

4616
13,99%

13047
29,96% 282,64% 182,64%
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Total: 33007 100% 43542 100% 131,92 31,92

Evoluţia producţiei şi a vânzărilor pe anii 2019, 2020 pe principalele activităţi

ABO MIX S.A. 2020 2019 2020/2019
Variaţia între

2020 şi 2019

Producţia de furaje (t) 19.386 18.608 104,4% +4,4%
Vânzarea de furaje către terţi (t) 3.227 4.320      74,7% -25,3%
Vânzarea de concentrate (t) 70 93 75,2% -24,7%
Producţia produselor tip florisoy (t) 0 0 0% 0.00%
Vânzarea de produse fip florisoy către terţi (t) 174 861 20,2% -79,7 %
Vânzarea de porci vii (t) 3796,3 3256,8 116,5 % +16,5 %
Vânzări alte mărfuri (materii prime şi cereale) (t) 77 4.313 1,7% -98,2%

ACTIVITATEA DE PRODUCŢIE ŞI COMERCIALIZARE A FURAJELOR

În anul 2020 producţia totală de furaje realizată a fost de 19.386  tone. În acest an producţia

de  furaje  a  crescut faţă de  anul  trecut cu  un  procent  de  4,4%.  Din  producţia  de  furaje

consumul fermei de la Moftin în anul 2020 a fost de 15.590 to (producția pentru ferma Moftin

în  2019 a fost de 14.288 to). Producţia destinată fermei proprii a fost de 80,4% din totalul

producţiei de furaje. Analizând din punct de vedere procentual, din producția totală observăm

că, repartiția producției către ferma proprie  a crescut cu 5% faţă de anul 2019.

Din punct de vedere cantitativ,  producția  efectivă adresată fermei proprii a crescut cu 1.302

tone pe anul 2020.  Vânzarea de furaje către terţi pe 2020 a fost de 3.227 to, cu o  scădere

cantitativă de 1093 to, și o scadere procentuală de 25%.

Scăderea  cantității produse  către parteneri   externi  se  datorează faptului,  ca   Romania

incepand din luna martie a fost atins de interdictiile, urmate de aparitia COVID 19,  astfel

implicit și consumul  de furaj a fost afectat.

În anul  2020 societatea din punct de vedere al  vânzării s-a axat pe două segmente de piață,

ferme de animale și consumatori casnici.
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Pe segmentul de ferme, societatea a avut desfacere la un număr 85 firme, care au cumpărat

furaje, 21 clienti care au cumpărat concentrate. Pe segmentul ferme, s-a colaborat cu un total

de  42  ferme,  dintre  care  10  ferme  au  achiziționat furaje  vrac,  iar  restul  de  32  ferme  au

cumpărat furaje ambalate. Pe piata de revânzători s-a colaborat cu 34 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. 

După apariția COVID 19, în  special în prima parte a anului, o serie de efecte negative și-au

făcut apariția.  Lipsa  de  materie primă,  în  special  a  celor  venite  din  export,  probleme de

logistică,  majorări de prețuri la materii prime, au făcut ca societatea să securizeze în primul

rând producția, care se adresează consumului intrern.  Având în vedere riscurile cauzate de

COVID 19, inclusiv pe partea umană, stocurile de materii prime  și  a produselor finite au

crescut.  Astfel  la  unele  materii  prime  s-au  generat  stocuri  permanente de  1-2  luni,  și  la

produsele finite adresate consumului intern un stoc minim de 600 to ( 2 săptămâni).

Aceste demersuri, au cauzat limitarea vânzărilor către piața externă.

Din cauza  majorării prețurilor la materii prime,  începând cu luna aprilie, societatea  a fost

nevoită să majoreze prețurile la produsele finite.

Adaosul comercial  (incluzând cheltuielile de  producție), pe partea de furaje a fost de 357

ron/to, iar la produse concentrate 1029 ron/to.  Costul de producție pe anul 2020 a fost de 221

ron/to. 

Pe segmentul de vânzare a altor produse decât furaje, societatea a avut o vânzare de 251 to, cu

o  majorare  față  de  anul  precedent.  Scăderea semnificativă la  acest  grup  de  produse  se

datorează faptului că societatea a fost limitată din cauza COVID 19. 

Activitatea de vânzare a furajelor în anul 2020 s-a desfăşurat în condiţii de piaţă nefavorabile

datorită scăderii majore a puterii de finanţare caracteristic acestui sector, scăderea preţurilor la

animale vii. Scăderea preţurilor la animalele vii s-a datorat în primul rând efectelor cauzate de

COVID 19.  Totodată fermierii s-au confruntat din lipsa vânzării, cu suprastocuri, fiind nevoiți
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să reducă preţurile. Un alt aspect negativ care a afectat în principal fermele de suine, implicit

ferma proprie,  este apariția pestei porcine  în  România  cu repercursiuni grave asupra  pieței

cărnii de porc.  In  cursul  anului  majoritatea  fermelor  de suine  au  fost  blocate la  vânzare,

datorită legislației în vigoare, în special care se referă la apariția focarului de pestă porcină în

raza a 10 km a unei ferme comerciale. Astfel și ferma proprie din localitate Moftin, a fost pusă

sub interdicție la sfârșitul anului.

Acest  aspect  a  influențat negativ  activitatea societății,  implicit  și  veniturile  în  această

perioadă. Astfel la sfârșitul anului societatea s-a confruntat cu o serie de probleme financiare,

ce au influenșat plata furnizorilor, si aprovizionarea materiilor prime.

În judetul Satu Mare pesta porcină apare prima dată în  luna  august 2017, fiind prezent pe

parcursul anilor 2018, 2019 și 2020. La sfârșitul anului 2020  în România au fost peste 400 de

focare de pestă porcină.  

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.

Un alt aspect negativ care a influențat activitatea societății a fost cel legat de aprovizionarea

materiilor prime importante și esențiale.

Incepând cu  luna  aprilie  majoritatea  produselor  și  a  materiilor  prime  esențiale au  suferit

majorări consistente  de preț.  Tendința de  creștere a  prețurilor a continuat  până la  sfârșitul

anului, afectând cele două perioade de recoltă ( cea din vară pentru grâu, orz, triticale, si cea

din toamnă în special la porumb și floarea soarelui).

Aceste modificari de preț au fost semnificative, fata de recolta anului 2019, s-au semnalat

majorări de preț până la 60%.

 Față de anii anteriori  când societetea s-a aprovizionat  în perioada recoltei, pentru tot anul

agricol, în anul 2020, s-a reușit a se aproviziona în medie de numai 40% din materiile prime,

5



 

ABO MIX S.A. 
 

Loc. Satu-Mare, str. Depozitelor nr. 31  
Tel.: 0261-769305 
Fax.: 0261-769569 

abomixsa@abomix.com 
www.aboholding.com 

 
Înmatriculată la ORC Satu Mare sub nr.: J30/576/2011 

CUI : RO 646126, Capital Social subscris şi vărsat: 3.923.662,07 lei  
 

 

care sunt necesare pentru producția anuală. Acest aspect va avea un impact negativ care se va

resimți în anul 2021.

 La porumb boabe, se previzionează că  preţul de achiziţie va fi  creștere. In anul precedent

porumbul boabe s-a achiziționat la un preț de cca 600 ron/to, iar la finalul anului 2020, prețul

porumbului boabe a ajuns la 950 ron/to. La recoltă s-a achiziţionat aproximativ 3.000 to de

porumb boabe din recolta anului 2020. Având în vedere producția anuală s-a achiziționat doar

30% din necesarul anual. Totodată, societatea a  achiziționat o cantitate de 1.600 to orz din

recolta anului 2020, cantitate  care  acoperă consumul anual al fermei proprii din Moftin. 

Achizitia de grâu furajer sau triticale a fost de 40% față de necesarul anual.

Comenzile de materie primă tip florisoy acoperă necesarul de producție pe 1-3  luni.

Lichiditatea  societății a fost afectată de bolcajele cauzate de COVID 19, pesta porcină, de

majorarea semnificativă a materiilor prime și scăderea  vânzărilor.

Din  aceste cauze societatea  a  căutat surse  de  finantare  si  a  fost  nevoită să solicite

rescadențarea datoriilor bancare.

In luna decembrie societatea a valorificat activul aflat în localitatea Sfantu- Gheorghe, iar în

urma acestei tranzacții, lichiditatea societății s-a îmbunătățit.

DEPARTAMENTUL DE CREŞTERE ŞI ÎNGRĂŞARE A SUINELOR

În anul 2020 activitatea departamentului de creștere a suinelor s-a desfășurat în condiții de

piață instabile și total diferite față de ultimii ani. În primele 3-4 luni ale anului prețurile de

valorificare a suinelor s-a situat la un nivel corespunzator fata de costurile de productie,  (6,7-

7,4 ron/kg viu).Situatia s-a schimbat radical in paralel cu restrictiile aplicate datorita aparitei

si evolutiei fulminante al pandemiei covid 19 atat pe plan mondial cat si national,concretizat

prin scaderea drastica a cererii pe piata interna si internationala cat si a consumului in general.

In perioadele următoare, datorită si efectelor tot mai negative ale evolutiei PPA din Europa si

din Romania (inclusiv in jud.Satu Mare,datorita PPA in perioada 16 sept.-  30 oct.ferma a

intrat,conform legislatiei comunitare, in interdicitia de livrarea porcilor pentru abatorizare, și

aceasta creand un efect forte negtiv în eficiența producției , oferta de piața a devenit accentuat
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ascendenta care a dus la scaderea importanta al preturilor. Datorita PPA,exporturile UE pentru

China(factor determinant pe piata carnii de porc)s-au diminuat drastic,astfel stocurile produse

in UE au ramas pe piata interna,generand practicarea preturilor de dumping,proces care s-a

accentuat pana si in prezent.  Efectele acestor conditii de piata dezastruoase  au condus la

rezultate  necorepunzatoare  privind  eficienta  economica  a  productiei  de  suine.  In  evolutia

productiei de suine trebuie sa remarcăm  efectele extrem de negative asupra indicatorilor 

tehnici  al  apariției  și persistenței  din trim IV. 2017 a bolii  PRRS, Sindromul respirator și

reproductiv al porcului, o boală care a creat și creează în continuare difuncționalități grave în

activitatea  sectorului,  cu  efecte  directe  asupra  pierderilor  prin  mortalități  și  diminuarea

perfomanețelor  de  reproducție.  Aceste  efecte  negative  influențează  rezultatele  și  eficiența

economică și a anului în curs. 

Indicatori tehnico-economici realizaţi sunt:

SPECIFICARE U.M.

REZULTATE OBŢINUTE
CUMULAT de la începutul

anului
2020 PROGR. 2020 REAL

EFECTIVE TOTALE 30350 27103
d.c. - vieri cap 12 11
- scroafe  cap 2350 2110
- vieruşi cap X X
- scrofiţe aşteptare cap 1153 1313
- purcei sugari cap 4835 2855
- tineret crascătorie cap 10566 9071
- porci la îngrăsat cap 11434 11743

REPRODUCŢIE

Efectiv med scroafe cap 2156 2103

Scroafe, scrofiţe montate cap 5962 8025
d.c. - insemint.artificial cap 5962 8025
Scroafe fatate cap 5068 4618
Purcei obţinuţi cap 55750 50474
Purcei intarcati cap 48000 44218
Furaje cons vieri, scroafe si sugari cap 2422,7 2488,0

TINERET CRESCĂTORIE
Zile furajate mii 4245,5 3549,0
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Spor total to 1327,0 1269,1
Consum furaje total to 3109,0 2941,0

PORCI LA INGRĂSAT
Zile furajate mii 3825,0 4011,0
Spor total to 2263,0 2455,0
Consum furaje total to 8032,0 9082,0

TINERET REPRODUCŢIE
Zile furajate to 441,0 498,0
Spor total to 221,0 249,2
Consum furaje total cap 880,0 1015,0
CONSUM FURAJE TOTAL cap 14443,7 15526,0
PIERDERI PRIN MORTALITATI TOTAL cap 14003 13668
d.c. - sugari cap 6500 6986
- tineret cap 5593 5185
- alte categorii total to 1910 1497

CUMPĂRĂRI PORCINE TOTAL
cap 406 416
to 36,8 51,0

d.c.- vierusi reproducţie cap 6 6
to 0,8 0,8

- scrofite reproducţie cap 400 410
to 36,0 50,2

TOTAL LIVRĂRI cap 35000 33316
to 3647,0 3796,3

D.C,- livrări normale pentru carne cap 34735 33165
to 3625,8 3781,9

- sacrificari neeconomicoase cap 265 151
to 21,2 14,4

LIVRĂRI IN VIU PT. REPROD. SI 

INGRASARE

to x x
to x x

          Având  în vedere  situația  de  sfârșit de an din 2020 privind structura efectivelor de

animale,  a indicatoriilor de reproducţie şi în special  starea de sănătate a efectivului propriu și

riscurile evolutiei Europa,în județ și în țară al PPA-lui (Pesta Porcina Africana)cat si efectele

negative create in societate si in scaderea consumului ,de evolutia covid 19, pentru anul 2021

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

8



 

ABO MIX S.A. 
 

Loc. Satu-Mare, str. Depozitelor nr. 31  
Tel.: 0261-769305 
Fax.: 0261-769569 

abomixsa@abomix.com 
www.aboholding.com 

 
Înmatriculată la ORC Satu Mare sub nr.: J30/576/2011 

CUI : RO 646126, Capital Social subscris şi vărsat: 3.923.662,07 lei  
 

 

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. 

- 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.Se  remarca  ca  societatea  a  depus  serioase  eforturi  financiare  pentru

respectarea  riguroasa  a  legislatiei  din  domeniu  privind  biosecuritatea(interzicerea  tuturor

angajatiilor de a detine porci pentru crestere la domiciliu si compensarea materiala a masurii

luate,cat si asigurarea la locul de munca a micului dejun si al mesei calde pentru toti angajatii

pentru respectarea interdictiei de a introduce alimente de orice fel de acasa)

SPECIFICARE U.M. PLANIFICAT 2021
Efectiv total cap 31000
- d.c. -matca cap 2350
Prolificitate purcei/fatare 11,0
Fecunditate % 85,0
Purcei obţinuţi cap 56250
Purcei intarcati cap 48360
Mortalitati total cap 13759
Mortalitati/purcei obţinuţi % 24,5
Consum furaje to 15227,7
Consum specific pe ferma kg/kg spor 3,54
- d.c.- tineret si porci graşi kg/kg spor 3,18
Livrări total cap 39000
Livrări total to 4104,0
Greutatea medie kg/cap 105,2

În ansamblu în 2021 se prevăd creşteri si eficientizari semnificative la toate capitolele din care

cel mai important este :

* Creşterea efectivelor totale cu 14,4 %

* Creşterea prod.de carne cu 11,4 %

În general se urmăreşte îmbunătăţirea continuă a parametrilor de reproducţie şi producţie, care

asigură eficientizarea activităţii.
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INVESTIŢII LA FERMA DE SUINE

În anul 2020 la ferma de porci din Moftin s-au efectuat investiţii în valoare totală de peste 1

mil.de lei, prin cumpărarea a 6 cap. vieruși hibrizi terminali și 400 cap. de scrofiţe prăsilă de

înlocuire, care vor asigura baza stabilizarii și creşterii  producţiei din anii următori. Pe lângă

aceasta, investiții importante s-au realizat pentru siguranța producției (modernizarea post trafo

medie tensiune  și  înregistrator eficiență incinerator)  și  în dotarea cu aparate performante al

laboratorului de  insămânțări artificiale  (microscop triocular, spermafotometru, baia de apa,

aparat de măsurat grosimea stratului de slănină, etc.)

          În România consumul cărnii pe cap de locuitor, 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%.  La  ora  actuala  insa  datorita

restrictiilor cauzate de evolutia covid19 si disfunctionalitatiile din sectorul horeca in ansamblu

consumul este in scadere relativa. Din cauza  evoluției PPA si a conditiilor nefavorabile,cu

efecte grave asupra producției, România, la ora actuală produce cca. 30-33 % din necesarul

cărnii  de  porc,  în  scădere continua  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,prin parghii diferite, i-ar reveni sarcina

de dezvoltare  și stimulare a sectorului.In analiza eficientei  sectorului suin in ansamblu un

factor determinant este costul furajelor,care reprezinta cca.73-77 % din pretul de cost.Trebuie

sa remarcam  ca incepand din toamna anului 2020 se observa o crestere ne mai intalnita la

preturile  cerealelor,a  proteicelor  si  a  adaosurilor  furajere(premixuri  vitamino-minerale).In

cazul  in  care  aceste  cresteri  nu  se  vor  reflecta  si  in  cresterea  pretului  carnii  vii,eficienta

cresterii suinelor va fi grav afectata.

Participarea relativ mare a cărnii de porc în consumul populaţiei se explică in 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
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termen mediu rămâne importator net. Totodata evoluția PPA si covid 19 poate frâna această

tendință de dezvoltare.In acelasi  timp pentru competitivitatea producţiei  interne un pericol

potenţial  reprezintă  in continuare 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 si mondial.

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 2021 sunt realiste și mobilizatoare.  

Pentru anul 2021 pentru ferma de suine se prevăd următoarele investiții:

- achiziționarea a 6 cap. vieri de prasilă (2 cap. de multiplicare și 4 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. 12 si partial 11.

- modernizarea sălii de cazane a sediului administrativ

-achizitionarea unei pompe de desfundat canalizare,de mare putere.

Având în  vedere  situația actuală a  societății se  impune  căutarea și găsirea unor  surse de

finanțări favorabile pentru modernizarea general a fermei de suine (în special modernizarea

totală a halelor 2,3,4 de scroafe gestante, nemodernizate din 1972 de la darea lor în folosință)

DOMENIU DE DEZVOLTARE

În anul 2020 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

11



 

ABO MIX S.A. 
 

Loc. Satu-Mare, str. Depozitelor nr. 31  
Tel.: 0261-769305 
Fax.: 0261-769569 

abomixsa@abomix.com 
www.aboholding.com 

 
Înmatriculată la ORC Satu Mare sub nr.: J30/576/2011 

CUI : RO 646126, Capital Social subscris şi vărsat: 3.923.662,07 lei  
 

 

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.

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.La ora

actuala sunt depuse la APM documentatiile pentru revizuirea AIM,datorita noilor reglementari

din domeniu. In 2020 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.
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In respectarea continua a politicii proptii de mediu trebuie remarcat ca in 2020 ferma de suine

Moftin a fost audiat si certificat pentru implementarea Sistemeului de management de Mediu

ISO 14001

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  2020, comparativ  cu  anul  precedent  se

concretizează prin:

(datele sunt exprimate in RON)

VENITURI 2019 2020
TOTALE,din care: 33 670 673 67 430 063
- venituri din exploatare 33 568 970 67 300 703
- venituri financiare 101 703 129 360
- venituri extraordinare 0 0
CHELTUIELI 2019 2020
TOTALE,din care: 30 581 313 64 284 626

- cheltuieli din exploatare 30 008 803 63 758 631
- cheltuieli financiare 572 510 525 995
- cheltuieli extraordinare 0 0
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2019 2020
Rezultatul brut al exerciţiului +3 089 360 +3 145 437
Rezultatul net al exerciţiului +2 633 348 2 713 215

Cifra de afaceri netă (RON)

2019 2020
Producţia vândută 25 132 717 27 122 512
Vânzări de mărfuri -15 860 121 1 762 499
Venituri din subvenţii aferente cifrei de afaceri 3 440 251 3 282 715
TOTAL 12 712 847 32 167 726

Principali indicatori economico-financiari la 31 decembrie 2020

Denumire indicator : 2019 2020
I. Indicatori de lichiditate
a) Lichiditate curentă = Active curente/Datorii curente 6,99 6,40
b) Lichiditate imediată = (Active curente-Stocuri)/Datorii curente 4,31 3,98
II. Indicatori de risc
a) Gradul de îndatorare = (Capital împrumutat/Capital propriu) x 100 18 8
b) Gradul de îndatorare = (Capital împrumutat/Capital angajat) x 100 15 7
III. Indicatori de active
a) Viteza de rotaţie a debitelor-clienţi-număr de zile pănâ la care 

debitorii îsi achită datoriile către persoană juridică = (Sold mediu 

clienti/Cifra de afaceri) x 365

27 33

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

61 31

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

0,82 1,98

d) Viteza de rotaţie a activelor totale = Cifra de afaceri/Total active 0,3 0,69
IV. Indicatorii de profitabilitate
a) Marja brută de vânzări = Profit brut din vânzări/Cifra de afaceri 0,28 0,11
b) Rentabilitatea capitalului angajat =

Profit înaintea plăţii dobânzii şi impozit pe profit/Capital angajat

0,09 0,08
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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                       14866 ron

- imobilizări corporale:                       16200742 ron

2.ACTIVE CIRCULANTE

Structura activelor circulante :

- stocuri: 11518260  ron

- creanţe: 9889003  ron

- casa şi conturi la bănci:  9032789  ron

 

3. CHELTUIELI ÎN AVANS                             24681  ron

4. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT                     0  ron

5. DATORII                                                  7709422  ron

6. CAPITALURI PROPRII                         39057453  ron

În baza situaţiilor financiare întocmite la 31 decembrie 2020 valoarea capitalurilor proprii este

de 39057453  ron, din care:

capital social 3.923.662 ron
prime de capital 517.037 ron
alte rezerve 12699898  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.

b) Riscul valutar  
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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 (31.12.2020), cel mai important eveniment este dat de

contextul actual privind situația stării de urgență instituită pe teritoriul României prin Decretul

nr. 195/2020.

La această dată avem informația că economiile europene sunt afectate de efectele pandemiei

cu COVID-19, Romania nefăcând excepție. Aceste evoluții au influențat și pot să influențeze,

activitatea  viitoare  a  societății,  neputând-se  evalua  efectul  acestor  evenimente  asupra

rezultatelor  viitoare  ale  societății.  Conducerea  monitorizează  în  mod  continuu  aceste

evenimente și efectul lor asupra activității societății. 

Societatea  a  întreprins  numeroase  măsuri  interne  specifice  pentru  a  asigura  sănătatea  și

siguranța angajaților, pentru a diminua riscul de contaminare în rândul personalului, pentru a

putea menține în continuare activitatea, aceasta fiind absolut esențială și necesară a fi

menținută având în vedere încadrarea ei ca infrastructură critică. În luarea măsurilor

societatea a ținut cont de  ordonanțele militare emise pentru prevenirea răspândirii noului
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coronavirusului Covid-19, de numeroasele indicații, sugestii și propuneri privind distanțarea

socială, limitarea contactului dintre persoane și limitarea activităților colective, inclusiv dar

fără a se limita la organizarea activității astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul

direct între persoane, munca la domiciliu sau în regim de telemuncă, etc.

Pe lângă măsurile cu privire la asigurarea laturii umane, societatea a adoptat și o serie de

măsuri financiare pentru ca activitatea să se desfășoare fără sincope.

Printre măsurile întreprinse amintim următoarele:

- întregul  personal a fost instruit cu privire la conduita individuală care trebuie urmată pentru

a reduce la minim infectarea cu noul coronavirus. La intrarea în unitate se efectuează un triaj

al personalului prin termometrie,  se dezinfectează mâinile și  încălțămintea. Se dezinfectează

podeaua din birouri și filtre cu solutii dezinfectante omologate în ferme, respectiv din comert.

Clantele, usile, mesele de birouri sunt dezinfectate cu alcool sanitar, etc. Angajatilor  li  s-au

împărțit măști faciale din material textil;

-  s-au  emis  decizii  interne  care  s-au semnat  personal  de luare  la  cunoștință  cu privire  la

obligativitatea  purtării  măștilor  de  protecție  de  către  personal  atât  la  locul  de  muncă  în

anumite cazuri cât și în afara lui, când se deplasează în afara locuinței pentru cumpărături,

când vin în contact cu alte persoane, pe toată durata deplasării de la locuință la locul de muncă

și vice versa;

-  au  fost  întocmite  instrucțiuni  clare  cu  privire  la  interzicerea  accesului  în  unitate  a

persoanelor străine;

- în vederea identificării posibilelor forțe de muncă și cu scopul de a gestiona într-un mod cât

mai optim numărul personalului în caz de criză, au fost afișate anunțuri de angajare pe post de

muncitori necalificați la Primăria Moftin, la magazine locale din comunitățile din apropriere:

Moftinu Mic, Moftinu Mare si Domanesti,  s-au publicat anunțuri de angajare în cotidianele

locale, s-a transmis către AJOFM o adresă prin care s-a anunțat situația fermei în acest context
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al pandemiei și prin care s-a solicitat indicarea de posibil personal  de muncitori necalificati,

etc.

Acesta sunt doat câteva dintre măsurile întreprinse de către societate, ele nu au un caracter

limitativ și se adaptează și suplimentează zilnic în funcție de evoluția situației  cauzată de

Covid – 19.

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;

 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 2020.

Președinte Consiliu de Administrație,

Simon Adél
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