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RAPORT SEMESTRIAL 

(conform Regulamentului ASF nr. 5/2018) 

LA 30.06.2020 

 

Data raportului: 14.08.2020 

Denumirea societăţii comerciale: Industrie Mică Prahova S.A.  

Sediul social: Str. Găgeni, Nr. 107, localitatea Ploieşti, jud. Prahova 

Număr de telefon/fax: 0244-543515; 0244-524661 

Cod de identificare fiscală: 1356635 

Nr. de ordine în Registrul Comerţului: J 29/201/1991 

Capital social subscris si vărsat: 1.055.222 lei 

Piata reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti- 

AeRO 

 

 I.  SITUAŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ 

 

a) Bilanţul contabil                                                                                                                                                         

 

(LEI) 

DENUMIREA INDICATORULUI 30.06.2019 30.06.2020 

ACTIVE IMOBILIZATE 1.014.750 867.579 

               Imobilizari necorporale   

               Imobilizari corporale 1.014.750 867.579 

               Imobilizari financiare - - 

ACTIVE CIRCULANTE 987.883 950.915 

                STOCURI 312.053 61.037 

                CREANTE 220.361 315.235 

                INVESTITII PE TERMEN SCURT - - 

                CASA SI CONTURI LA BANCI 455.469 574.643 

CHELTUIELI IN AVANS - - 

DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN 919.570 817.000 

ACTIVE CIRCULANTE NETE , RESPECTIV DATORII CURENTE 68.313 133.915 

TOTAL ACTIVE  MINUS DATORII CURENTE 1.083.063 1.001.494 

DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA  

MAI MARE DE UN AN 
- - 

 

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI 
- - 
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VENITURI IN AVANS - - 

CAPITAL  1.055.222 1.055.222 

PRIME LEGATE DE CAPITAL - - 

REZERVE DIN REEVALUARE 52.348 - 

REZERVE 595.635 610.528 

REZULTATUL REPORTAT  - - 

REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR -620.142 -664.256 

CAPITALURI PROPRII-TOTAL 1.083.063 1.001.494 

CAPITALURI TOTAL 1.083.063 1.001.494 

Activ = Pasiv 2.002.633 1.818.494 

 

Analizand elementele bilanţului contabil comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut se constată 

următoarele: 

- Activele care reprezintă cel puţin 10% din total sunt: 

 La 30.06.2020 valoarea imobilizărilor corporale este de 867.579 lei, reprezentând 47,71% 

din total active, valoarea creanţelor este de 315.235 lei şi reprezintă 17,33% din total 

active, iar valoarea stocurilor este de 61037 lei şi reprezintă 3,36% din total active. 

  

- Total active circulante la 30.06.2020 = 950.915 lei; 

- Total active circulante la 30.06.2019 = 987.883 lei; 

La 30.06.2020 total active curente au scăzut cu 3,75% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2019. 

 

 

 

 

- Total pasive curente la 30.06.2020 =    817.000 lei; 

- Total pasive curente la 30.06.2019 =    919.570 lei; 

Total active curente

950915

987883
2019

2020
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La 30.06.2020, total pasive au scăzut cu 11,15% faţă de 30.06.2019. 

 

 

 

Felul datoriilor 30.06.2019 30.06.2020 

1. Credite bancare pe termen lung si mediu - - 

2. Credite bancare pe termen scurt 600.000 600.000 

3. Dobanzi bancare - - 

4. Alte imprumuturi si datorii financiare - 37.449 

5. TVA  11366 

6. Impozit pe profit - 3551 

7. Furnizori 156.121 73.700 

8. Clienti creditori 335 15.000 

9. Datorii cu personalul si asigurarile sociale 52.754 34.880 

10. Alte datorii fata de stat  - 39.138 

11. Decontari cu grupul si alte datorii 394 - 

12. Creditori diversi 39.365 39.365 

TOTAL 919.570 817.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total pasive curente

919570
817.000 2019

2020
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b) Contul de profit şi pierdere 

(LEI) 

 Nr.rd. Denumirea indicatorilor 30.06.2019 30.06.2020 

1. CIFRA DE AFACERI NETA 531.544 432.056 

2. VENITURI DIN EXPLOATARE  598.801 425.879 

3. CHELTUIELI DE EXPLOATARE 1.211.560 1.083.135 

4. REZULTATUL DIN EXPLOATARE -612.759 -657.256 

5. VENITURI FINANCIARE 21 20 

6. CHELTUIELI FINANCIARE 1.411 1.382 

7. REZULTATUL FINANCIAR -1.390 -1.362 

8. VENITURI TOTALE 598.822 425.899 

9. CHELTUIELI TOTALE 1.212.971 1.084.517 

10. REZULTATUL BRUT  -614.149 -658.618 

11. IMPOZITUL PE PROFIT - - 

12. ALTE IMPOZITE 5.993 5.638 

13. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI 620.142 664.256 

 

Analizand contul de profit şi pierdere comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent se constată 

următoarele: 

 Cifra de afaceri este de 432.056 lei, cu 18,72% mai mică faţă de aceeaşi perioadă a anului 

2019. 

Elementele de costuri şi cheltuieli cu o pondere de cel puţin 20% din cifra de afaceri au fost: 

- Cheltuielile cu materiile prime si materialele consumabile sunt în sumă de 253.230 lei, în 

creştere cu 20,52% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut şi reprezintă 58,61% din cifra de 

afaceri; 

- Cheltuielile cu personalul în sumă de 543.593 lei, sunt în scădere cu 7,42% faţă de aceeaşi 

perioadă a anului trecut şi reprezintă 125,82% din cifra de afaceri; 

- Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 131.600 lei, sunt în scădere cu 41,25% faţă de aceeaşi 

perioadă a anului trecut şi reprezintă 30,46% din cifra de afaceri; 

 

 Nu s-au constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli în perioada studiată. 

 În ultimele 6 luni nu a avut loc vânzarea sau oprirea vreunui segment de activitate.  

 În urmatoarele 6 luni nu se anticipează vânzarea sau oprirea vreunui segment de activitate. 

 Nu s-au distribuit dividende în ultimii 2 ani. 
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II. ANALIZA ACTIVITĂŢII SOCIETĂŢII COMERCIALE   

 

Societatea comercială Industrie Mică Prahova S.A. are ca obiect de activitate „Fabricarea altor 

articole din metal” - 2599. 

În primul semestru al anului 2020, volumul total al veniturilor realizate a fost în sumă de 425.899 

lei, reprezentând o scădere cu 28,88% faţă de veniturile totale obţinute în aceeaşi perioadă a anului 

2019. Volumul total al cheltuielilor de 1.084.517 lei, a scăzut faţă de primul semestru al anului 2019 

cu un procent de 10,59%. La sfârşitul semestrului I 2020, unitatea a înregistrat o pierdere în sumă de 

664.256 lei, în timp ce în aceeaşi perioadă a anului anterior societatea înregistra o pierdere în sumă de 

620.142 lei. 

Veniturile din exploatare, în valoare de 425.879 lei au scăzut în primul semestru al anului 2020 cu 

28,88% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, iar cheltuielile pentru exploatare, în valoare de 

1.083.135 lei au scăzut cu 10,60% faţă de 30.06.2019. Activitatea de exploatare s-a încheiat cu o 

pierdere în sumă de 657.256 lei, iar semestrul I 2019 s-a încheiat cu o pierdere din exploatare în suma 

de 612.759  lei. 

 Din totalul veniturilor de exploatare, ponderea cea mai mare o deţine producţia vândută în valoare 

de 429.488 lei, iar la cheltuielile de exploatare, ponderea cea mai mare o deţin cheltuielile cu 

personalul în sumă de 543.593 lei, reprezentând 50,19% din totalul cheltuielilor de exploatare. 

 

 Societatea a înregistrat venituri financiare în sumă de 20 lei, în timp ce în perioada anterioară 

veniturile financiare înregistrate erau de 21 lei. Cheltuielile financiare înregistrate sunt în sumă de 

1.382 lei şi sunt cu 2,06% mai mici faţă de aceeaşi perioadă a anului 2018. Din activitatea financiară 

rezultă în sem. I 2020 o pierdere de 1.362 lei, iar în aceeaşi perioadă a anului 2019 s-a înregistrat o 

pierdere în sumă de 1.390 lei. 

  

 Din analiza grupelor de venituri si cheltuieli, se observă faptul că societatea înregistrează pierdere 

din activitate în semestrul I 2020 în suma de 664.256 lei, iar în sem. I 2019 a înregistrat o pierdere de 

620.142 lei. 

598.801

1.211.560

425.879

1.083.135
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La finele primului semestru al anului 2020 numarul mediu de angajaţi cu contract de muncă a fost 

de 29 angajaţi. 

 

2.1 Lichiditatea societăţii comerciale: 

 

1. Lichiditatea generală: 

      Lichiditate generală sem. I 2020 = Active circulante/ Datorii pe termen scurt =  1,16 

      Lichiditate generală sem. I 2019 = Active circulante/ Datorii pe termen scurt =  1,07 

Lichiditatea generală a crescut faţă de anul 2019 pe fondul scăderii activelor circulante şi a  

scăderii datoriilor pe termen scurt.  

 

2. Lichiditatea redusă: 

      Lichiditate redusă sem. I 2020 = Active circulante - Stocuri/ Datorii pe termen scurt = 1,08 

      Lichiditate redusă sem. I 2019 = Active circulante - Stocuri/ Datorii pe termen scurt = 0,73 

Lichiditatea redusă a crescut faţă de anul 2020 pe fondul scăderiii stocurilor şi a activelor 

circulante. 

 

3.  Lichiditatea imediată: 

       Lichiditate imediată sem. I 2020 = Lichidităţi/ Datorii pe termen scurt = 0,70 

       Lichiditate imediată sem. I 2019 = Lichidităţi/ Datorii pe termen scurt = 0,49 
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Lichiditatea societăţii ar putea fi afectată în viitor de următorii factori accentuaţi de prezenţa 

pandemiei Covid-19:  

 Lipsa de contracte; 

 Un număr mare de clienţi rău-platnici; 

 Neîncasarea la timp a creanţelor. 

 

2.2 Cheltuielile de capital  

Societatea nu a avut cheltuieli de capital în primul semestru al anului 2020.  

 

2.3 Veniturile din activitatea de bază 

Activitatea de bază a societăţii este „Marcaje rutiere şi confecţionarea indicatoarelor de circulaţie”.  

Veniturile din activitatea de bază la 30.06.2020 sunt în valoare de 425.879 lei, iar valoarea 

acestora la 30.06.2019 este de 598.801 lei. Valoarea veniturilor din activitatea de bază a scăzut la 

30.06.2020 cu 28,88% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. 

În primul semestru din anul 2020 nu au existat profituri reinvestite. 

Principalii factori care afectează pozitiv sau negativ veniturile din activitatea de bază sunt: 

 Concurenţa din domeniu 

 Lipsa de contracte 

 Retragerea unor clienţi importanţi 

 Pierderea unor licitaţii.  

 

III. SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZĂ CAPITALUL ŞI ADMINISTRAREA SOCIETĂŢII; 

      3.1. Nu au existat situaţii în care societatea să fi fost în imposibilitatea de a-şi respecta obligaţiile 

financiare. 

      3.2. În perioada 01.01.2020-30.06.2020, nu au existat modificări privind drepturile deţinătorilor de 

valori mobiliare. 

 



rv. TRANZACTIT SEMI\IInCATTVE

Nu au existat f1anzaqn majore incheiate de emiteNf cu persoanele cu care gqionead in mod

concertiat sau in care au fost implicate aceste psrsoane-

Me{iodnca situ{iile financiare ale Industrie MidPrahova S.A. la 30.06.2A20 nu au fost auditate-

Prqodinte CA,



A
dr

es
a

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII 

F30 - DATE INFORMATIVE

Suma de control 1.055.222



- lei -

F10 - pag. 1

                



F10 - pag. 2

5. Alte elemente de capitaluri proprii



- lei -

F20 - pag. 1

 



F20 - pag. 2



F20 - pag. 3



DATE INFORMATIVE

- lei -

F30 - pag. 1

 



F30 - pag. 2

 



F30 - pag. 3

(din ct. 431+ din ct. 

436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 

4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 

446 + din ct. 447 + din ct. 4482)



F30 - pag. 4

 ****)

          - conturi curente în  
ente



F30 - pag.5

 



F30 - pag.6

 Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii 

economici ****)



F30 -  pag 7

F30 - pag. 7 

- dividendele interimare repartizate 8)



Suma de control F30: 8290544t 52021090

F30 - pag

ADMINISTRATOR,

Numelesi prenumele

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BURTEA NICOLAE

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

I r0o9/cEccAR PH

.l Subvenlii pentru stimularea ocupirii forfei de munci (transferuri de la bugetul statului citreangajator) - reprezinli sumele acordate angajatorilor pentru plata

or hstituliilor de invifamant, stimularea 5ornerilor care se incadreazd ln munci lnainte de opirarea perioadei de tomaJ, stimularea angaJatorilor care

in munca pe perioada nedeterminati $orneri tn vars$ de p€ste 45 de ani, ;omeri intretinitori unici de familie sau 5omeri care in termen de 3 ani de la data
Indepllnesc condiliile pentru a solicita pensia antcipati pa4iale sau de acordare a pensiei pentru limita de v6r$a, oil pentru alte sltua$i prevezute prin
in vigoare ptivind sistemul asigurSrilor pentru tomai 5i stimularea ocupirii fo4ei de munci.

'*) 5e va completa cu cheltuielile eftctuate F€ntru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentali, cercetarea aplicativi, dezvoltarea
ftnologicd $i inovarea, stabilite potivit prevederilor Ordonanlei Guvemului nr. 57l2f)2 privind cercetarea giinlifci 5i dezvoltarea tehnologici aprobad cu modifciri
cornpletiri prin Legeanr.324n003,cu modificirile Sicomfletirile ulterioare.Chelruielihse vorcomdeta conform Regulamentuluide punerein aflicare {UE) nr.

2 al Comisiei din 26 o<tombrie 2012 de stabilire a normelor de punere in aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Padamentului European 5i a Consiliului ptivind

5i dezvoltarea statisticilor comunitare in domeniul 5tiinlei ti al tehnologiei, publicdt in Jumalul oficial al Uniunii Europen€. eria L, nr.299n7 .10.2012,*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru acfvitatea de inovare conform Regulammtului de punere ln aplicare {UE) nr. 95/2012 al Comisiei din 26
2012 de stabilire a normelor de punere in aplicare a Decizieinr.1.ffi9lZAA3/CE a Parlamentului European tia Consiliului ptMnd produqia tidezvdtarea
comunitare in domeniul Stiinlei ji al tehnologiei, publicat ln Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299127.1A.2o12.

{{#) ln categoria operatofilor economici nu se cuprind entitilile reglementate Si supravegheate de Banca Nationali a Rominiei, respectiv Autoritatea de
financiari, scietitile reclasificate ln sectorul administratiei publice ;i instin4ille fiiri scop fucrativln serviciul gospodirli}ar populaprei.

ffi) Pentru creanteh p|€luate piin cesionare de la persoane juridice se vol comdeta atat valoarea nominali a acestora, cit 5i costul lor de achidtie.
Pentru statutul de'persoanejuridice afliate'se vor avea in vedere prevederile art 7 p<t. 26 lit c) i d) din Legeanr.227t2o15 pnurd Codul Fiscal, cu modificirile gi

ulterioare.*) Conform art. l1 din Regulamentul Hegat (UE) nr.639/2014 al Cornisiei din 1l martie 201{ de com$etare a Regulamentului (U€) nr. 1307/2013 al
European 5i al Consiliului de statrilire a unot nome privind plitrle directe acordate fermierilor pein sdreme de spijin in cadrul pditicii agricole comune qi

modificare a anexei X la regulamentul menlionaL '(t ) ... venitun'le oftinute din activit;lile agricole sunt yenitufile care au fost ob{inute d€ un fermier din actM'tatea
agricoli ln sensul articolului 4 alineatul (1 ) litera (c) din regulamentul men$onat (R (UE) t 307/201 3), ln cadrul exploataliei sale, indusiv sp.ijinul din partea Uniunii din

european de garantare agricdi (FEGA) 9i din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurali {FEADR), precum 9l orice ajutor nalional acordat pentn actMUiF
:, cu errceplia plililordircte nalionale compfementare in t€meiul articdelor lS i lgdin Regulamentul {UE} rw. 13,O7n0li

Veniturile obtinute din prelucrarea produselor agricole ln sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. l3O7/2013 ale ex$oatafiei sunl
venituri din actMtili agricole cu cond$a ca produsele prelucrate si rimeni proprietatea fermierului 5i ca o astfel de pre{ucrare si aibi ca rezuttat un alt

agricof in sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (u$ nr. 1307 nO13.
Orice alte venituri sunt considerate venituri din activit;li neagricole.
(2) ln sensul alineatului (l), Venituri'inseamni veniturile bnute, inaintea deducerii costurilor gi impozitelor aferente. ...'.

1 ) 5e vor include chiriile pldtite pentru terenuri ocupate {culturi agricole. pi5uni. feneF €tc.) :i aferente spagilor comerciale (terase etc.) apa4inind proprietarilor
sau unor unite$ ale administratiei publice inclusiv chidile pentru foloslrea luciului de api in scop recreativ sau ln ahe scopuri (pescuit etc).

2)Va|'oaralnscrisi|a'andu|U.toriicU€ntite$af|iatem'ezidente{din<t45t),dincareJNUrca|crr|eaziprininsurrrareava|ori|orde|arinduri|etu5Caden!aifFi
mare de un an' 5i Uatorii comerciale cu entitilile afiliate nerezidente indiferent de s€aden-te {din ct 451}'.

3)lncategofia,A|tedatoriiinbgeturicupersoanelefz|ce$persoaneleju'idice,a|te|edecatdato'ii|einlegatU15cuinstiffi|epub|ice{instituti|estU!u0.rsevof
subventiile aferente venifurilor existente ln soldul contului 472

4) Tiduri de valoare care conferd dreptud de prop.ietate asupra socie€lilor, care sunt negociaHle gi tranzaclionate, potrivit legii.
5) Tiduri de valoare care conferi drepturi de propietate asupra societitilor, care nu sunt trdnzadionate.
6) Se va completa de citre operatorii economici cirora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finantelor putilice 9i al ministrului delegat pentsu buget nr.

4 p€ntru aprobarea Ptecizirilol privind into(mirea fi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile propdetate pri\ati a statului gi a drapfurilor reale
inventarierii, cu modiffcirile 9i comfletirile ulterioare.

7)La9e4iuneax||Capita|socia|v5rsaf'|ard.|42-r52(cf.oMFP2.26l2a20,,inco|.29ico|.4entit5ti|evofin5crleprtentu|€oIerpUnzitoradta|rrtuisoc'a|det'Utlt
capttalului social viirsat, lnsqis la rd. l 41 (d.OMFP 2.206/ 2020).

8) La acest r6nd Je cuprind dividendele repartizate poFivit Legii nr. 1 63/201 8 pentru modificarea $ comdetarea Legii contabilitiilii nr. 8Zl 99 l, modificarea gi

Legii societii$lor nr.3ll1990, precum $ modificarea Legii nr. l/2005 privind organizarea 5i funclionarea cooperafiei.



Conturi entitati mari, mijlocii si 
mici
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XNDUSTRIE MICA PRAHOVA S'A'

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE 30'06.2020

Valoare bruta **)
AJustari de valoare***)

(amortizari si ajustari pentru depreciere

sau pierdere de valoare)
Denumirea elementului de

imobilizare x)
SotO ta inc€Putul

exercitiului
finenrier

Cresteri ****)
Cedari,

transferuri si
nlla rarl rrorl

Sold la sfarsitul

exercitiului
fln.nrltr

Sold la inceputul
exercitiului
flnrhrlrr

Ajustari inregistrate in
cursul exercitiului

fin.n^irr
Reduceri sau reluari

Sold la sfarsitul
exercitiului financiar

I z 1 4 = l+2-3 5 b 7 8 = 5+6-7

(
iilnrritizari necorporalq I 0

79,U 79,193 0 n

T6renuri

1.266.06I 1.266.065 662.718 L4.251 676.971
'nntruclii c

2.116.675 t 2.116.67! 1.864.2A2 53.18i c 1.917.384
Inctalatii tehniCe sl meEM- c

28.67: 28.679 28.675 28.679
Alfa incteletii. Uillale 5l moDlllel

0

0 L

Avansuri si tmSUn-g!!!L-
3.490.512 2.555.599 67.434 0 2.623.033

rOTAL

')che|tj|eti|ed€co.stlljresche|tje|||€de*./o|tarcvorfdf|iaE,plezeitandu*motve|ehobl|lzadicpedoadac|eamoftizare,arJustjfcareaa€&ia.*;\Madlfcadl€va|or[brutesevorprezerraprecamoeiaoeu|d€ac-liizitje66uco6tu|deF!ductiep€ntUftec'ee{ementdeiu||,infnd|edet

;,#if;;;6rur."uou.t"a",uri.".""a"'ente|o.den.br6dElt!i€t||ofd6*A,dtatedepas€5techdan|,aceastaHuieprezentata

h caaj bndld cod€rga| aBtoltlznt hb-o perioda o€ peste €inc| ani' aeasta rE'ioac|a nu $Ebui€ sa depas@ durdta

notele explicative'
***) se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustarile care privesc exercitiile anterioare'

!k*x.*) Se vor prez.enta ,epuiat ireste'ile de valoare upui't" Oin p'ot"t'i de dezvoltare interna' 
--'\*t-

..*

:;;)/

\r'
l,i

ri

Director General, ,,,

Ec. Matresrout{.fr1

iir{
,/v

!1 ,r

\;



INDUSTRIE MICA PRAHOVA S'A'

NOTA 2

lei

Sold la incePutul exercitiului
financiar

Transferuri **)
Sold la sfarsitul

exercitiului
financiarDenumirea Provizionului 

*)

in cont din conl
1

aL 3 4 = Lll-5_

Provizioane Pentru cllentl
nelncasatl CT491

12.04s 0 0 p.a45

0 0 0
P.o"izioane Pt Pierderi schimb

valr rtar
0

0
0 0 0Provizioane Pentru riscuri st

rheltrrieli

0 0Provizioane Pentru
deprecierea stocurilor si a

^.nrl rr$ioi in .r trc dp evpcr rtie

0 0

Provizioane Pentru cheltuieli
legate de activitatea de

seryice in Perioada de
garantie si alte cheltuieli
privind garantia acordata

0 0 0 0

Provizioane Pentru
dcnrerierea createlor

0 0 0

Provizioane Pentru
deprecierea conturilor de

$ra=araria

0 0 0 0

Provizioane Pentru
dezafectare imobilizari
corporale si alte actiuni

similare leoate de acestea

0 0 0 0

Provizioane pentru
F6cfrr rafr rrara

0 0 0 0

Provizioane Pentru litigiile,
amenzile si penalitatile,

despagubirile, daunele si alte
datorii incerte cT151.6

0 n 0 0

x) provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt

semnificative,
xxl Cu explicarea naturii, sursei sau destinatiei acestora.

Nu s-au creat provizioame in cursul anului 2ol9 - pentru clienti incerti.

t g--/\----
Intocnfti .:f
Ec. Br/'t$a Nicolbp- r

.'tit,ij

" 

lfYllIYV"'



INDUSTRIE MICA PRAHOVA S.A.

NOTA 3
REPARTIZAREA PROFTTULUI I.A 30.06.2020

*) In cazul acoperirii pierulerii reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia.



INDUSTRIE MICA PRAHOVA SA

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE LA 30.06.2020

Denumirea indicatorului
Exercitiu financiar

Precedent 2019 Curent 2020

0 1 2

1. Cifra de afaceri neta 531.544 432.056

2, Costul bunurilor v-andute si al
rrrnrir:iilnr nrcsfaf,e f3 + 4 + 5)

678240,00 493.189

3. Cheltuielile activitatii de baza 3B7.s8g 276.206
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare
5. Cheltuielile indirecte de productie 890.880 216.983

6. Rezultatul brut aferent cifrei de
rfrcarinatafl -?r'

-L46.705 -61.133

7. Cheltuielile de desfacere 12.865
8. Cheltuieli generale de administratie (nu
qrrnf inrlrrqe in r^nctrrl de desferpre)

521.006 589.946

9. Productia neterminata (711 debitor) 137.895

10. Productia din imobilizari proprie 0 0

11. Alte venituri din exploatare 67.727 131.718

12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8
+9+10+11) -612.759 -657,256

PRECIZARE - Suma care constituie'Alte venituri din exoloatard reflect5 veniturile
obtinute din:

* venituri din subventii(ajutor somaj)= 69705
alte venituri = 62013

Director
Ec. Ma

Intocmit, I
Ec.Burtea Nicolaff

.4 ,'' l\
,'/4k' t/ L" L--\



INDUSTRIE MICA PRAHOVA SA

NOTA 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR LA 30.06.2020

Creante \r.
'd.

Sold la
sf6rsitul

exerc.financ.

Termen de lichidifate

sub 1 an peste 1 an

A 1=2+3 2 3
I.CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(CI.267) 0 0 0
Furnizori-debitori pt.prestari servicii(ct.4092j
Clienti(ct.41 1 +413 +418) i22.2AO 322.280
Creante oersonal si asiqur5ri sociale(ct.425 + 43I + 437 + 4382) 1.000 1_000 0
Imoozit oe orofit(ct.441) 0 0 0
laxa pe valoarea adluqatii(ct.4424) t 0 0 0
\lte creante cu statul si institutii oublice(ct.4428+444+445+446+447+4482\ 0 0
)econtSri din oneratii in oarticioatie(451+452+455+4582) F 0 0 0
)ebitori diversi(ct.461+473+5187+481) S 4.000 4.000 0
TI. CREANTE DIN ACTIVE CIRCUTANTE TOTAT(rd.2 Ia 9) 10 327.280 327.78,O
TII.PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANTELOR(se scadXct.49l) .1? n4C 0 -1) n4C
IV. CHELTUIETI INREGISTRATE IN AVANS(Ct.47T) T2 U 0 0
roTAL CREANTE(d.1+10-11+12) 13 315.235 327.280 -1) n,4\

In deoJrsul anului 2019 nu 6u fo6t €onstltdte provitoane, creantel€ Lnt certe oe se vor lflcasa in !fir|enii contractuali. In e(ercjful 0mabr, lar
penuu creanEle comerciale ce nu s€ vof hcasa In bmeni contractriallsl a tamr inc4are va fi consld€rdb haefta de catrc cordlcersa
sociedi, se tor con9!fui provizloane, iar pe masura ce acesbea se vor recupera prcvlto6nel€ \ff find duate la venttud.

t -.-'JL+-A | --7r,/! // /l
/ l/!t't44'v/ /t''''

-lei-



Datorii \r,
-.1

iold la

;f6r$itul

3xerc.financ,

Iermen de exioibilitate

sub I an 1-5ani peste 5 ani

q 1=2+3+4 2 3 4
Datorll financiate - total, din care: L4 600.00f 600_000

-credite bancare De termen lunq si mediu(ct.162)
-credite ne termen scurt(ct.512+519+5198) 1€ 600_00( 600.000

-dobAnzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198) 0

-alto tmnrrrmrrtrrri ci datorii finanriare/rt 161+155+157+158+169+269) lE
IT-Alte drtorii - total. dincare: l9 217.000 L72.63! 5.00( 39.365

-frrrniznri-tntaf (* 4n?+4i4+40q+4nn\ 2C 73.704 68.70t 5.000

-clienti creditori(ct.419) 21 15.00c 15.00t

-rlatorii fatl de buoetul asiourlrilor sociale(ct.437+4381+4481) 2t 3?.46q 32.469 U

-rfatnrii fntX dp hr roptele fondurilor snecialect.(ct.447+448L analitic) 23 0

-rlatorii fat5 de buoetul de stat(ct.4428+446+4481) Z1 )1.58( 21.s8( 0

datorii fatb de buoetele locale(ct.446+448lanalitic) 2! c

-creditori riiversi(ct.462) 4 tl

-datorii fatli de alti creditorikt.424+426+427 +428t+445 34.88C 34.88(

+4\1+452+455+ 456+457+4581+473+etc.) 27: 39.365 39.355

III. Venlturi inreolstrateln avans(ct.472) 28 ( 0

TOTAT DATORII(rd.14+19+28) 29 817.000 772.635, s-oo0 39.365

Se vor men$oia unnatosrele Informatii (unde €# ca4l):
a) dauzele l€lab & ad hrea dabr lor sl rab dobanzll abr€nle

b) dabriile p€ntru care s-au depus $rantii sau nu fo6t €ftctuab

c) valoarea obllgaulloa penru carc s-au contduit pmr/i2ioane;

d) valoarea obllgadllor pdvlnd plata p€ndllor'

oa&EABL - Asn* snadate snt ttWM k @t bbllbb h wbn nonilnale si stht aitEbE pana la Bloarea rcallnblla peituna (sne hldal MudE nel Afrn 4Mile Ntu aanE
it@tE)t dr @E * letu k M1t
Hltu delde indte in v.*e8 @ffiinfi urw aldili & &pt*E E he o analla e aE in &E @1lnle, Iwk it, arE g/fl) alE i$nJ @fiacdrale.

Ade darfu h lq&na a! dEE dtfih @ s.nt irhnlttc l@E @tditE pstu a n dence d NcdwablE, sM@4 &t activ glnt'-Ltn ent & d1etuidi, llalodE afuc,1E d@nEtor ae au
Ental de ldlae olna la @ an s,nt trezsttaE k dtuvae

Ec. Budea

I

' '. j:

;,.:,;sli?-

,.i
:t

"f

Director



Nota 6: Principii si politici contabile  

 

6.1 Principii contabile 

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare ale semestrului I  2020  este facuta conform 

urmatoarelor principii contabile:  

Principiul continuitatii activitatii - societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor 

previzibil fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.  

Principiul permanentei metodelor - aplicarea acelorasi reguli, metode, norme privind evaluarea, 

inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in 

timp a informatiilor contabile.  

Principiul prudentei - s-a tinut seama de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor de valoare a 

activelor, precum si de toate obligatiile previzibile si de pierderile potentiale care au luat nastere in 

cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior.  

Principiul independentei exercitiului - au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile 

exercitiului, fara a se tine seama de data incasarii sau efectuarii platii.  

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv - in vederea stabilirii valorii totale 

corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecarui element individual de 

activ sau de pasiv.  

Principiul intangibilitatii exercitiului - bilantul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilantul de 

inchidere al exercitiului precedent.  

Principiul referitor la necompensari - valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate 

cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu exceptia 

compensarilor intre active si pasive admise de Ordinul Minsterului de Finante nr. 1802/2014).  

Principiul referitor la prevalenta economicului asupra juridicului - informatiile prezentate in situatiile 

financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica.  

Principiul referitor la pragul de semnificatie - orice element care are o valoare semnificativa este 

prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare.  

6.2 Politici contabile semnificative 

(a)   Principiul continuitatii activitatii  

Situatiile financiare sunt intocmite in ipoteza ca Societatea isi va continua in mod normal functionarea 

intr-un viitor previzibil.  

(b)   Moneda de raportare  

Situatiile financiare sunt intocmite si prezentate in lei.  

 



(c)    Bazele contabilitatii  

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, 

modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2001 si cu prevederile cuprinse in 

reglementarile contabile aprobate prin Ordinele Ministrului Finantelor Publice nr. 1752/2005. Situatiile 

financiare cuprind:  

 Bilant prescurtat  

 Cont de profit si pierdere  

 Note explicative la situatiile financiare anuale simplificate  

 (d)    Imobilizari corporale  

(i) Active proprii  

Imobilizarile corporale sunt evidentiate la cost, mai putin amortizarea cumulata si pierderile din 

depreciere. Costul activelor construite de Societate cuprinde costul materialelor, manopera directa si un 

procent din cheltuielile indirecte, alocate in mod rezonabil constructiei de active corporale.In cazul in 

care un mijloc fix cuprinde componente majore care au durate de viata diferite, acestea sunt 

contabilizate individual.  

(ii) Cheltuielile ulterioare de intretinere si reparatii  

Cheltuielile cu reparatia sau intretinerea mijloacelor fixe efectuate pentru a restabili sau a mentine 

valoarea acestor active sunt recunoscute in contul de profit si pierdere la data efectuarii lor. Cheltuielile 

efectuate in scopul imbunatatirii performantelor tehnice sunt capitalizate si amortizate pe perioada 

ramasa de amortizare a respectivului mijloc fix.  

(iii) Amortizarea  

Amortizarea este calculata pentru a diminua costul, mai putin valoarea reziduala, cu rate egale pe toata 

durata de functionare a mijloacelor fixe si a componentelor lor care sunt contabilizate separat. Metoda 

de amortizarea este cea liniara , in conformitate cu prevederile Legii 227/2015. Durata normata este cea 

prevazuta in H.G. 2139/2004  

Duratele estimate, pe grupe principale de imobilizari, sunt urmatoarele:  

 Constructii : 40 – 60 ani                                                                                    

 Echipamente : 5 – 18 ani                                                                                 

 Mijloace de transport  : 4 -8 ani                                                                        

 Mobilier. aparatura de birou si altele : 4 – 15 ani                                             

Terenurile si imobilizarile in curs nu se amortizeaza. Investitiile in curs se amortizeaza incepand cu 

momentul punerii in functiune. Mijloacele fixe sunt amortizate incepand cu luna urmatoare datei punerii 

in functiune.  

(e)     Imobilizarile necorporale  

 (i) Amortizarea  

Amortizarea este recunoscuta in contul de profit si pierdere pe baza metodei liniare pe perioada de viata 

estimata a imobilizarii necorporale.  



Majoritatea imobilizarilor necorporale inregistrate de Societate este reprezentata de programe 

informatice dedicate. Acestea sunt amortizate liniar pe o perioada de pana la 3 ani.  

(f)   Stocuri  

Stocurile sunt inregistrate la minimum dintre cost si valoarea neta realizabila. Valoarea neta realizabila 

reprezinta pretul de vanzare estimat in conditiile desfasurarii normale a activitatii mai putin costurile 

aferente vanzarii.  

Costul stocurilor se bazeaza pe principiul „Primul intrat - primul iesit” si include cheltuielile ocazionate 

de achizitia acestora si aducerea in locatia curenta. In cazul stocurilor produse de Societate si in cazul 

productiei in curs, costul include o proportie corespunzatoare din cheltuielile indirecte in functie de 

capacitatea normala de functionare.  

Nu s-au inclus in cost: pierderi peste limita, cheltuieli de depozitare, regia generala de administratie, 

costuri de desfacere, regia fixa nealocata.  

(g)   Clienti si alte creante  

Conturile de clienti si alte creante sunt evidentiate in bilant la valoarea lor recuperabila neta.  

(h)     Disponibilitatile banesti si alte echivalente  

Disponibilitatile banesti includ conturile curente in lei si in valuta, si disponibilul din casa. Descoperitul 

de cont, care este platibil la cerere si este parte integranta din politica de gestiune a numerarului, este 

inclus in cadrul numerarului si echivalentelor de numerar la intocmirea situatiei fluxurilor de numerar.  

(i)     Pierderi de valoare  

Valoarea neta a activelor Societatii. altele decat stocurile si impozite amanate activ. este analizata la 

data fiecarui bilant pentru a determina posibilele scaderi de valoare.  

(j)   Capital social  

Dividendele sunt recunoscute ca si datorie in perioada in care sunt aprobate.  

(k)     Furnizori si alte datorii  

Conturile de furnizori si alte datorii sunt evidentiate la cost.  

(l) Provizioane  

Nu s-au constituit provizioane pentru creanţe comerciale incerte. Nu s-au constituit provizioane pentru 

deprecierea stocurilor sau pentru restructurare.  

(m)   Recunoasterea veniturilor  

Veniturile din vanzarea bunurilor sunt recunoscute in contul de profit si pierdere cand riscurile si 

beneficiile asociate proprietatii sunt transferate cumparatorului. Societatea aplica principiul separarii 

exercitiilor financiare pentru recunoasterea veniturilor si cheltuielilor.  

 



(n) Impozitul Pe Profit

Impozitul pe profit se recunoaste in contul al qoll-ti p.ierdere cu exceptia elementelor care tin de

capitalul social ,i 
"arJront 

p."""rtut" in 3ito"ti" ivrodificarilor in capitalurile Proprii (vezi Nota 3)'

Impozitul curent este calculat pe baz-arezultatului fiscal anual calculatn utilizand cota de impozit in

vifoare la data bilantului.

(o) Estimari

pentru intocmirea situatiilor financiare, conducerea societatii face anumite estimari si presupuneri-care

afecteaza valorile *p".tut* ale activeio. ri p*i"rtg. l1 data bilantuluin precum si veniturile si

"t 
Jtuitfift perioadei raportate. Rezultatele reale pot diferi de cele estimate'

(p) Pensii si alte benelicii ulterioare pensionarii

in cursul normal al activitiilii, Societatea face pl{i fondurilor de sdnitate, pensii qi gomaj de stat in

"""t"f -gaiafilor s6i la rateie statutare. Aceste costuri sunt recunoscute in contul de profit 9i pierdere

odatd cu recunoagterea salariilor. Toti angaja{ii Societiifii sunt membri ai planului de pensii al statului

romdn. Societatea nu opereazi nici un att pUn ae pensii sau de beneficii dupd pensionare qi, deci, nu are

nici un alt fel de alte obligalii referitoare la pensii.

La pensionare , soeitatea plateste conform Contractului colectiv de munca o indemnizatie cel putin

"gaiu 
cu doua salarii brute negociat celor care se pensioneaza pentru limita de varsta.

W
,6''4^rilE
. 

-'*,?,-'ua-gp "4.jri:'Vee"
S"n, 

e.i.oro *



INDUSTRIE MICA PRAHOVA SA

NOTA 7

pAHTICIPATII,SI $UR$E pF FI,NANTABE (rI{FORMATIT. AFFRENTE 1A 30.06,2020)

a) existenta oricaror ceftificate de partlcipare, valori mobiliare, obtlgatluniconvertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;
Nu. xl

nu este cazul

b) capita I socia I subscris/patrimon i ul entitatii;
1.055"222 LEr

) numarul si valoarea totala a fiecaruitip de actiuni emise I Numar: 487-.089 Val. nqLn actiuni - 1: 12.50 lei I Valoare actiuni - 2: IZ.SO iei
* au fost inteqral varsate
x numarul actiunilor oentru care s-a cerut. fara rezultat, efectuarea varsamintelor; nu este cazul
d) actiuni rascumparabilel

* data cea maiapropiata sidata limita de rascumparare; nu este cazul
* caracteru I oblioatoriu sau neobliqatoriu al rascumoararii; nu este cazul
* valoarea eventualei prime de rascumparare; nu este cazul

e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:
* tipul de actiuni; nu este cazul
* numar de actiuni emise; nu este cazul
* valoarea nominala totala sivaloarea incasata la distribuire; nu este cazul
x drepturi leqate de distributie: nu este cazul

* numarul, descrierea si valoarea actiunilor coresounzatoare; nu este cazul
* oerioada de exercitare a dreoturilor; nu este cazul
* oretul platit pentru actiunile distribuite; nu este cazul

f,) obligatiuni emise:
x tioul obliqatiunilor emise; nu este cazul
x valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obliqatiuni; nu este cazul
x obliqatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta: nu este cazul

* valoarea nominala; nu este cazul
* valoarea inreqistrata in momentul platii, nu este cazul

Ia Inep$ul anului 2020 capblul e&l subqls si uatst al gdetatil eE de L055.2 lel lnrydt inb-un mnar de 422,089 aduni nqnlnt ,e, cu wloar@ nqninala &
2.50 lei/actiune,

S.C. INDUSTRIE MIA4 PMH;

Director General, A-f ,
Ec. Matres Ioan ,i lftb''

\-.,'



INDUSTRIE MICA PRAHOVA S.A.

NOTA 8

SUPRAVEGHERE Ia 30.05.2020

a) indemnizatii acordate membrilor orqanelor de administratie, conducere si de supraveqhere;
Da. x lNu.l

Valoare
b) obliqatiile eQntractuale cu privire la plata pensiilollaLre fostii membri ai orqanelor de administratie, conducere si suoraveohere:

valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie Administratie 0 Conducere 0 Suprav
pohere 0

c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor oroanelor de administratie, conducere si de sqpraveghere in timpul exercitiului:* rata dobanzii; nu est* ln;:*i* principalele clauze ale creditului; *u ttsf* r':rr:i
* suma rambursata pana la aceea data; nil srs;t* ln:ilit oblioatii viitoare de qenul qarantiilor asumate de entitate in numele acestora: nil *St{: f,& ri

d) salariatir

x numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie; Conducere 3
Executie :s

* salarii platite sau de platit. aferente exercltiului; 5;8S11.**
* cheltuieli cu asiourarile sociale: i4.s[l;?
* alte cheltuieli cu contributiile Dentru oensii.

Societatea nu are obligatii contractuale de plata a p€nsiibr catre fostji directori si administratori si nu a acordat credite directonbr sj administratoritor in
semestrul I 2o2o.Avansurile de hezorerie acordate catre directorii sociebtii sunt plafonate prin declzie intema si reprezinta o€dit d€schis Dtr chelt.de
deplasare si protocol efe(tuate in interesul societatii. Decontarea avansurilor primite se face lunar, pe baza documentelorjustificative Drezentate de



Cheltuielile salariale ale societatii in semestrul I 2020 , comparativ cu cele din SEMESTRUL I 2019 au fost urmatoarele:

st

Cheltuielile cu salariile 547.543 528.611

Cheltuieli cu tichete masa
Contributia unitatii la asigurarile

sociale 0

Contributia unitatii Pentru 0

Contributia unitatii la asigurarile
sociale de sanatate 0

Contributia unitatii la concedii si

indemnizatii 645.5 27.258 5.246
Alte cheltuieli salariale 646

12.360 9,736

TOTAL 587.161 543593

Director

Ec.

General,

Matres

Lsl

lotal din care, pentru: Sem.l
2015

Sen./
2020

-directori. oresedinti s8,1 18 57.952

-directori economici. contabili sefi 37.60e 38.66C

-directori adjuncli, vicepregedinti s2.994 67,2t9

-diferentd personal TESA 137.019 t26.877

-personal indirect productiv 27.78C 27,104

-personal direct productiv(operativ) 234.024 2r4,799

Total 547543 528611



 

 

Adresa: 100137-Ploieşti, str. Găgeni nr. 107  
Tel: 0244-543 515; 0244-524 661 

Fax: 0244-543 606 
E-mail: office@industriemica.ro  
Website: www.industriemica.ro  

Nr. Ord. Registru Com.: J29/201/91 

Marcaje şi semnalizare rutieră 

 

INDUSTRIE MICĂ PRAHOVA S.A. 

  
  Societate atestată tehnic de Asociaţia Profesională de Drumuri şi Poduri din România 

NOTA 9 

 

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI 

LA 30.06.2020 

 

 

1.Indicatori de lichiditate 

a) Indicatorul lichidităţii generale. 

1.Active curente/datorii curente =  950915/817000 = 1,16. 

Activele curente includ:disponibilitaţile în cont şi casă,efectele comerciale de primit şi 

stocurile, iar pasivele curente sunt formate din: efecte comerciale de plătit, avansuri acordate 

în contul comenziilor şi altor datorii. 

 Valoarea supra unitară a ratei exprimă existenţa unui fond de rulment financiar care îi 

permite întreprinderii să facă faţă incidentelor care apar în mişcarea activelor circulante sau 

unor deteriorări de valorii acestora. Cu cît rata este mai mare decăt 1, cu atît societatea este 

pusă la adăpost de o insuficienţă a trezoreriei. 

 - valoarea recomandată acceptabilă în jur de 2, oferă garanţia acoperirii datoriilor 

curente din active curente. 

 

2.Indicatorul lichidităţii curente(indicatorul test acid) 

Active curente – stocuri/datorii curente = 889878/817000  = 1.08 

Stocurile sunt de obicei, cele mai putin lichide dintre toate componentele activelor 

curente. 

 De aceea această rată poate fi considerată ca fiind un “test acid” pentru măsurarea 

capacităţii firmei de a-mi asuma obligaţiile pe termen scurt. 

 Această rată este de regulă subunitară. 

 In teoria economică o rată cuprinsă între 0,8 şi 1 reprezinta o situaţie favorabilă în ceea 

ce priveşte solvabilitatea patrimonială. 

 

 3.Rata solvabilităţii globale. 

 Activ total/Datorii totale = 

 =(Active imobilizante+Active circulante)/Datorii curente 

 = (867579 + 950915)/817000 = 1818494/817000 = 2,22 

 Pentru a masura gradul în care societatea face faţă datoriilor sale se utilizează “rata 

solvabilităţii globale”. Aceasta indică in ce măsură datoriile totale sunt acoperite de către 

activele totale ale societăţii. 

 Valoarea acestei rate peste 1,5 semnifică faptul că societatea are capacitatea de a-şi 

achita obligaţiile băneşti, incadrate şi îndeplinite faţă de terţi.Aceasta evidenţiează riscul de 

insolvabilitate pe care şi l-au asumat furnizorii de bunuri. 
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 4. Rata de finanţaree a activelor imobilizante = 

 (rata fondului de rulment) 

 = Capitaluri permanente/Active imobilizante 

 = 1.001.494/867.579  = 1,15 

 Capitalurile permanente reprezintă suma capitalurilor proprii formate din stocuri, 

creanţe şi disponibilităţi bănesti, provizioane pentru riscuri şi cheltuieli mai mici de un an şi 

datoriile mai mici de un an. 

 Cand valoarea ratei este subunitară semnifică faptul că ansamblul imobilizărilor a fost 

finanţat din capitaluri permanente. 

 

 5. Rata de finatare a activelor circulante = 

 = Fond de rulment x 100/active circulante 

 = 133.915/950.915 x 100  = 14% 

 Reflectă proportia în care fondul de rulment contribuie la finanţarea activelor 

circulante. 

 Fondul de rulment este calculat în formularul de bilanţ F.10 în răndul “E”. 

 Dacă fondul de rulment reprezintă 2/3 din totalul stocurilor, se consideră că avem de a 

face cu o acoperire normală a acestora. 

 

 6.Rata autonomiei financiare. 

 = Capitaluri proprii/Capitaluri permanente = 

 = 1.001.494/950.915 = 1.05 

 Se determină ca raport între capitalul propriu şi capitalul permanent şi permite 

sublinierea unor aprecieri mai exacte prin implicarea structurii capitalului permanent. 

 Se apreciează că pentru asigurarea autonomiei financiare a societăţii, capitalurile 

proprii trebuie să reprezinte cel puţin jumatate din capitalurile permanente. 

 Valorile acestui indicator ne arata situaţia delicată în care se găseste societatea, din 

punct de vedere al echilibrului financiar. 

 Autonomia financiară este decisivă pentru o societate comercială, deoarece îî oferă 

posibilitatea de a decide liber şi totodată de a găsi şi contracta împrumuturi. 

 Independenţa financiară a firmei este asigurată atunci cănd capitalul propriu este egal 

sau mai mare comparativ cu suma obligaţiilor pe termen lung. 

 Acesti indicatori furnizează informaţii cu privire la viteza de intrare sau iesire a 

fluxurilor de numerar ale intreprinderii şi al capacitatea intreprinderii de a controla capitalul 

circulant şi activităţile comerciale de baza ale acesteia. 
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T.Yitezade rota{ie a debitelor clienti"
:1Sold mediu clienti x 18z.5)lcifra de afaceri:
= (379.2671432.056 x 182.50 = 158 zile
Soldul mediu clenti a fost calculat ca medie artimetici intre soldul de la inceputul

anului qi soldul de la sfirgitul anului.
Yiteza de rotafie a debitelor clien1i calculeazd eficacitatea societdtii in colectarea

creantelor sale gi exprimd numarul de zile pdnd la data la care debitorii igi achita datoriile
cltre societate. Valoarea crescut6 a vitezei de rotatie a debitelor clienti poate indica probleme

legate de controlul creditului acordat clien{ilor gi, ?n consecintd creante mai greu de

incasat(clien{i rdu platnici).
S.Viteza de rota{ie a creditelor - fumizori :
: (Sold mediu furnizori x 182.5)/Cifra de afaceri :
:123.2621432.056 x 182.5 :51 zile
Soldul mediu furnizori a fost calculat ca medie aritmeticS intre soldul de la inceputul

anului si soldul de la sfArsitu! anului.
Yiteza de rota{ie a creditelor furnizori aproximeazd numarul de zile de creditare pe

care societatea il obline de la furnizorii s[i.
ln mod ideal ar trebui sd cupnndd doar creditorii comerciale.
9.Yitezade rota{ie a activelor imobilizante:
: Cifra de afacerilActive imobilizate:
: 432.0561E67 .5i9 - A,49

Yiteza de rotatie a activelor imobilizate evalueazd capacitatea managementului
activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumitd cantitate
de active imobilizate.

Cifra de afaceri trebuie si creascd, iar activele care nu aduc nici un profit ar trebui
disponibilizate, sau uti lizate intr-o afacere pro fi tabild.

l0.Viteza de rota{ie a activelor totale :
: Cifra de afaceriiActive totale =
: 432.056/1.001.494 : 4.43
Yiteza de rotaJie a activelor totale, cunoscutd gi sub denumirea de rotafia actiwlui

total, exprimi eficien{a cu care sunt utilizate mijloacele de care dispune societatea gi se

exprima sub forma unui coeficient de rota{ie care compara fluxurile inregistrate in contul de
profit qi pierdere cu soldurile din bilan{.

Aceasta rata se considerd cd masoara rotalia tuturor activelor de care dispune o

societate comercial5. A rath superioard mediei pe industrie sugereazd c5 ftrma genercazd

suficiente vanzdri fa{6 de activele pe care le utrlizeaz6. O astfel de situalie poate fi generati de

utilizarea completa a activelor gi in special al stocurilor.
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INDUSTRIE MXCA PRAHOVA SA

NOTA 10

ALTE INFORMATII CU PRIVTRE I.A 30.06.2020
a) Informatii cu privire la preeentarea entitatii rapoiloare, potrivit Subsectiunii 8.2.

Industrie Mica Prahova SA - cu sediul in Ploiesti, Str. Gageni nr. 107 este persoana iuridica romana, functioneaza sub regimuljuridic de societate pe actiuni si isi desfasoara
activitateainconformitatecu|egis|atiaromanaap|icabi|ainvigoarecoroboratcupreVederi|eActU|uiconstitutiv"Evidente|enbbj|eale

societateaade5fa5uratadivitatideprductiesiprestarieNiciiinloca|itateaP|oiestidinjudetu|Prahova,de|ainfiintare
numar mediu de 29 anqajati (pe parcursul semestrul I 2020). Pe viitoi se va desfasura aceeasi activitate, in aceeasi localitate sijudet.
b) Informatii privind relatille entitatiicu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin pafticipatii, cerute potrivit Subsectiunii 8,2.

nu este cazul

:) Bazele de conveEh u8llzlte Dentu a)orlnarei In moneda nldonala a elementelor d€ acuv sl de paslv, a venhurlk'r I chdfl6lllor eddenuato Inithl InU-o mon€da slraina.
nu este cazul

C) Informatii referitoare la impozitul pe venit:
* propoftia in care impozitul pe venit afecteaza rezultatul din activitatea curenta sl rezultatul
din nrtivifatea pr<trenrdinara :

10001o

* reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in
declaratia de impozit;

R.C.semI=684.256 |ei;

* rnasura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o
evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contablle generale si regulile
contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu
* imoozitul oe venit ramas de plata.

e) Cifra de afacerll
* De seqmente de activitati Comert 0l Servicii 0l Lucrari 0
x oe niete oeoqrafice Romania 0 International | 0

DEve'dmente|eubfbqred8te|banf|u|c.Bau|mportanta|hc6tn€F€zentar€a|orarputeaafctacapacltateautl||zator||orsifat|i|orfn.rr|ardeafa*a|Er|slde!|B
.l*ltlt firF..i. . lnformetll bentru ficcere cateGdrle semnlficatfua de asliel de e\renlrhenb:
* natura evenlmentului;
* estimare a efectuluifinanciar sau mentiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta.
o) Exolicatii desore valoarea si natura:
x veniturilor si cheltuieli lor extraordinare;
F veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.
* altele
h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.

\ Ieasino financiar * informatii:
x descriere generala a contractelor semnificative de leasing;
x dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.

1. Leasino financiar - evidentieri:
* existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare;

* resbicfiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.



2. Leasinq financiar - evidgltieri: dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare

CI+CA=

lg g:te ca4ul

l) Atunci cand suma cl
nu este cazul

nu este cazul

n)A-no=;f6h sub forma gEranfilor de orice fl Uebul€, In cazul in care nu eldsta obllgatla de a le prez€nta ca datorll, sa fle In mod clar pr€zentate ln notele explkatlve, sl

treur,riiacutaaisunctehbedreriteht|pufidegarantiir€tunoscuted€|eg!siauanauona|a.Deasemenea,trEbu|efacutaoprezentare5€pa'ataror|ca$mnU|va|ode@r
a fu6t pr€vazuta, A

-,. ^-!-, ^--,.1I tu c5lc Lclzul

tm u;m sauilatorie-arc teSatura cu mai mult de un €hment dln brmatul de bihrl r€laua sa cu alb elefi€nte tebuic p{€zentatr in notele oQllcatl\€, daca o
rehenee hrezer{tre €sb

nu este cazul

nu este cazul

ffii|e|uateincalcu|u|profituluiimpozabi|inrc9istratedesocietatein
aamaclrrrr r to2o-Nr este cazul.Societatea plateste impozit pe veniL
;Tfr,ffiiftu impozitul pe venituri
ft6.6tureii constituite cu provizjoane
r-e6.;mHi cu amortizarea coltqlllq
r DeDasiretaheltuielilor de protocol

ffi lffitu te t i n e i m Poz4 Q!! e

Legislatia fiscala in Romania

diferitelor autoritati.
si aplicarea in practica a masurilor fiscale nu sunt intotdeauna clare, se schimba frecvent si fac obiectul unor interpretari, uneori diferite, ale

Intocmit



Industrie Micd Prahova S.A.
Sediul: Ploiegti, str. G6geni, nr. l07,jud. Prahova
J 29/201/t991
CUI: 1356635

Nr3\Of2f,o8.202a

DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE

Subsemnafii, Matreg Ioan in calitate de Preqedinte CA, Melni c MIircea in
calitate de Director executiv qi Burtea Nicolae in calitate de Director economic,
declarim pe proprie rdspundere cd" dup5 cunogtin{ele noastrg sifuafia
financiar-contabili semestriald ?ntocmitd in conformitate cu standardele contabile
aplicabile societdlii noastre, oferd o imagine corectd qi conformd cu realitatea
activelor, obligaliilor, panliei financiare, contului de profit gi pierdere ale
Industrie Mici Prahova S.A.

Totodati rnai declardm pe proprie rdspundere cd atagaful raport semesfrial la
data de 30-A6-2A20 prezinti in mod corect gi complet informa{iile despre Industrie
Micd Prahova S.A.

Director economic,
Ec. Burtea Nicolae

Preqedinte C
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