
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  INDUSTRIE MICĂ  

      PRAHOVA S.A. 

          PLOIEŞTI 

 
                      

                 
 
RAPORT 
 
ANUAL AL CONSILIULUI 
DE ADMINISTRAȚIE LA 
31.12.2019 
 
 
 
      



       RAPORT ANUAL 2019 -INDUSTRIE MICĂ PRAHOVA S.A.   

 

1 

 
 
 
 

Raport anual 
elaborat în conformitate cu Regulamentul CNVM nr.1/2006 

 
 

Industrie Mică Prahova  S.A. 
 
 
Sediul Social:   Ploieşti, str. Găgeni, nr.107 

 

Numărul de telefon/fax:  0244-543515, 0244-543606                           

 

Numărul şi data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului: J29/201/1991 

 

Cod  de Identificare Fiscală: RO1356635                       

 

Atribut fiscal:                          RO 

 

Valoarea Nominală:  2,5 lei 

 

Număr de acţiuni:  422.089                         

 

Acţiunile INDUSTRIE MICA PRAHOVA  S.A. se tranzacţionează  la Bursa de 

Valori Bucureşti, Segmentul ATS, categoria AeRO Standard 
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I. Introducere 
 
 
 
 

Societatea Industrie Mică Prahova S.A. cu sediul în Ploieşti, Str. Găgeni nr. 107 s-a 

înfiinţat în baza legii nr. 31/1990 şi a Deciziei Prefecturii Prahova nr. 837/1990, 

înregistrată la Registrul Comerţului Prahova sub nr. 129/201/1991, Cod Fiscal RO 

1356635. 
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II. Analiza activităţii societăţii comerciale 

 

2.1. a) Activitatea desfăşurată sau care urmează a se desfăşura de către societatea 

comercială. 

Societatea are ca principal obiect de activitate confecţionarea indicatoarelor de     

circulaţie (Cod CAEN 2599 – alte articole din metal). 

În afara acestei activităţi societatea execută lucrări de marcaje rutiere, lucrări 

de montaj indicatoare de circulaţie, parapete metalice şi închiriere de spaţii 

comerciale. 

b) Data înfiinţării societăţii comerciale. 

Societatea s-a înfiinţat în baza legii nr. 31/1990 şi a Deciziei Prefecturii 

Prahova nr. 837/1990. 

c) Fuziuni sau reorganizări semnificative ale societăţii comerciale, a filialelor sale sau  

a societăţilor controlate, realizate în timpul exerciţiului financiar. 

În cursul exerciţiului financiar 2019 nu au existat fuziuni sau reorganizări 

semnificative ale societăţii. 

d)  În cursul anului 2019 au existat achiziții de active în valoare de 41.960 lei, astfel : 

 - Mașina marcaj rutier în valoare de 41.960 lei. 

În 2019 nu s-au vândut active. 

2.1.1.Elemente de evaluare generală: 

a) Unitatea a înregistrat la finele anului 2019 un profit net în valoare de 14.893 lei. 

b) La 31 decembrie 2019 cifra de afaceri era în valoare de 2.330.237 lei, cu 10,04% 

mai puţin faţă de anul precedent. 

c) Societatea nu desfăşoară activitate de export. 

d)  Costurile totale în anul 2019 au fost în suma de 2.502.074 lei, în scădere  faţă de 

anul 2018 cu 6,00%. 
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e) În legătură cu cota de piaţă deţinută de societate pe principalele produse, societatea 

nu dispune de informaţii.  

f) Lichiditate: 

 Lichiditatea generală: 

  Lichiditate generală 31.12.2019 = Active circulante/Datorii pe termen scurt = 1.78 

  Lichiditate generală 31.12.2018  = Active circulante/Datorii pe termen scurt = 1,77 

Lichiditatea generală a crescut în anul 2019 faţă de anul 2018 datorită scăderii 

datoriilor pe termen scurt. 

 Lichiditatea redusă: 

Lichiditate redusă 31.12.2019 = Active circulante-Stocuri/Datorii pe termen scurt = 

1.47 

Lichiditate redusă 31.12.2018 = Active circulante-Stocuri/Datorii pe termen scurt = 

1.47 

Lichiditatea redusă este aceeaşi  în anul 2019 faţă de anul 2018 datorită creșterii 

stocurilor și a datoriilor pe termen scurt. 

 Lichiditatea imediată: 

Lichiditate imediată 31.12.2019 = Lichidităţi/ Datorii pe termen scurt = 1.02 

Lichiditate imediată 31.12.2018 = Lichidităţi/ Datorii pe termen scurt = 1.11 

Lichiditatea imediată a scazut  faţă de anul anterior pe fondul creşterii  datoriilor pe 

termen scurt.  

 

2.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societăţii comerciale 

a) Principalele pieţe de desfacere a acestor produse/servicii, precum şi metoda de 

distribuţie. 

Piaţa de desfacere a societăţii este în totalitate cea internă, în județul Prahova 

deţinând o pondere însemnată pentru marcaje rutiere, execuţie şi montaj indicatoare 

de circulaţie, restul realizându-se în ţară, pentru diferite consilii judeţene şi 

primării. 
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Produs/serviciu Pieţe de desfacere Metode de 
distribuţie 

1. Marcaje Rutiere Internă – Unităţi ale 
Administraţiei Locale 

Participare la licitaţii 

2.  Indicatoare de 
circulaţie 

Internă – Unităţi ale 
Administraţiei Locale 

Participare la licitaţii 

3. Spaţii de 
producţie de 
închiriat 

Interna - 

 

b) Ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile şi în totalul cifrei 

de afaceri ale societăţii comerciale pentru ultimii 3 ani. 

c) Societatea nu are în vedere pentru următorul exercițiu financiar crearea sau 

oferirea de noi produse care să afecteze substanțial volumul de active.  

2.1.3. Evaluarea activităţii de aprovizionare tehnico-materială  

a) Principalii furnizori ai societăţii comerciale sunt:  

 

           Ţara de origine   Furnizorul    

            România     Policolor SA 

            România     Algernon SRL Bucureşti 

              România    Mairon SA Galaţi 

     România    Swarco Vicas SA Târgovişte 

          
 

b) Nu există o dependenţă semnificativă a societăţii comerciale faţă de un singur 

furnizor, a cărui pierdere ar avea impact negativ asupra veniturilor societăţii. 

c) Dimensiunea stocurilor de materii prime şi materiale la 31.12.2019: 

Stocuri, materiale, materii prime Valoric (lei) 

Materiale prime si auxiliare 283.675 
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Materii prime Preţuri 

-lei/unitate de măsură- 

Vopsea marcaje rutiere pe bază de solvent 8,2 lei/kg 

Diluant 6,00 lei/l 

Microbile Reflectorizante 1,9 lei/kg 

Tablă Decapată 3,33 lei/kg 

Ţeavă Neagră 9,91 lei/ml 

Vopsea bicomponentă 12,6 lei/kg 

 

2.1.4. Evaluarea activităţii de vânzare 

a)  Pe piaţa internă, volumul producției vândute la 31.12.2019 era de 2.325.623 lei, 

iar la 31.12.2018 era de 2.588.179 lei. Pe piaţa externă, societatea nu are vânzări. 

b) Concurenţa pe domeniul de activitate al societăţii este puternică, aceasta 

confruntându-se cu o lipsă de comenzi şi contracte în perioada rece a anului, când nu 

se execută lucrări de marcaje şi nu sunt nici solicitări pentru producerea şi montarea 

indicatoarelor de circulaţie. 

 c) Datorită diversității beneficiarilor serviciilor oferite societatea comercială nu 

depinde în mod semnificativ de un singur client sau de un grup de clienţi a cărui 

pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societăţii. 

2.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajaţii societăţii comerciale 

a) Numărul mediu de salariaţi la 31.12.2019 este de 28 angajaţi, iar în anul anterior 

numărul acestora era de 33 angajaţi. Nivelul de pregătire al angajaţilor este 

corespunzător postului ocupat.  

b)  Nu există sindicat în cadrul societăţii. 

c)  Raporturile dintre manager şi angajaţi sunt bune.  

d)  Nu există elemente conflictuale între manager şi angajaţi. 

2.1.6. Activitatea de bază a emitentului  nu afectează mediul înconjurător peste 

normele legale. 

Nu există litigii şi nici nu se preconizează litigii cu privire la încălcarea 
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legislaţiei privind protecţia mediului înconjurător. 

2.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare dezvoltare 

Societatea nu a alocat sume pentru activitatea de cercetare dezvoltare. 

2.1.8. Evaluarea activităţii societăţii comerciale privind managementul riscului 

a) Descrierea expunerii societăţii comerciale la riscuri: 

Societatea nu a elaborat o politică concretă privind managementul riscului, dar 

conducerea urmăreşte în permanenţă indicatorii economico-financiari, luând măsuri 

în cazul în care apar unele riscuri. Riscul de preţ nu se poate controla din cauza 

participării la licitații cu mulți concurenți. Referitor la riscul de piaţă societatea se 

confruntă cu două fenomene ale căror efecte par a se anula. Pe de-o parte, riscul de 

concentrare a activităţii de marcaje pe mari firme dotate cu utilaje moderne, iar pe de 

altă parte, dezvoltarea activităţii de marcaje prin solicitările de lucrări speciale de 

marcaje de efectuat cu materii prime moderne – vopsele termoplast de către 

beneficiari. De asemenea, nivelul relativ mare al facturilor neîncasate în termen, pot 

crea dificultăţi societăţii în procurarea lichidităţilor necesare bunului mers al 

societăţii, însă se vor elimina prin perceperea unor avansuri și a instrumentelor de 

plată (BO, CEC). 

b) Descrierea politicilor şi a obiectivelor societăţii comerciale privind managementul 

riscului. 

 Pentru viitor se prevede creşterea lentă a activităţii societăţii pe domeniul 

principal de activitate, dar există o totală incertitudine în ceea ce priveşte câştigarea 

unor licitaţii pentru lucrările de marcaje şi semnalizare rutieră. 

 Pentru a se putea face faţă cerinţelor pieţii – marcaje speciale solicitate de 

primării – va trebui să se continue politica de dotare şi modernizare a societăţii pe 

acest segment. 
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III. Activele corporale ale societății comerciale  

3.1. Principalele capacităţi de producţie proprietatea societăţii, unde sunt 

amplasate şi ce caracteristici au: 

Capacităţi de producţie Amplasare  Caracteristici 

Secţia de producţie indicatoare 
rutiere şi elemente pentru 
siguranţa circulaţiei 

Ploieşti, str.Găgeni, nr.92A Dispunem de secţie de 
producţie cu utilaje 
performante şi personal 
calificat 

Staţie I.T.P. Ploieşti, str. Găgeni, nr.92A Spaţiu inchiriat 

Spaţii de producţie pentru 
închiriat 

Ploieşti, Văleni, Breaza, 
Buşteni 

Dispunem de căi de 
transport şi utilităţi 

 

3.2. Descrierea şi analizarea gradului de uzură al proprietăţilor societăţii comerciale: 

 

 

3.3. Descrierea problemelor legate de dreptul de proprietate asupra activelor 

corporale ale societăţii comerciale: 

Conform prevederilor Legii nr. 10/2001, societatea noastră a fost obligată să 

restituie în natură mai multe active care au fost prezentate în anii anteriori. 

Pentru recuperarea prejudiciului am acţionat în instanţă AAAS Bucureşti, am 

câştigat un proces şi, deşi avem de recuperat suma de 185.000 lei prin hotărâre 

definitivă şi irevocabilă din anul 2010, AAAS se foloseşte de toate tertipurile 

judiciare pentru a nu plăti suma respectivă în timp ce societatea noastră 

apelează la credite cu dobânzi foarte mari pentru a supravieţui.  

Grupa Denumire grupă mijloace 
fixe 

Grad de uzură 
mediu  

% 

Nr. mijloace 
fixe 

din care complet 
amortizate 

1     
2 Clădiri – Construcţii 75 31 10 
3     
4 Clădiri speciale 95 27 95 
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IV. Piaţa valorilor mobiliare emise de societatea comercială 
 

4.1 Valorile mobiliare emise de societatea comercială se tranzacţionează pe Bursa de 

Valori Bucureşti, Segmentul ATS, categoria AeRO Standard. Capitalul social subscris 

şi vărsat la 31.12.2019 este de 1.055.222,50 lei, aferent a 422.089 acţiuni nominative 

a 2,5 lei valoare nominală/acţiune. Acţiunile Industrie Mică Prahova S.A. se 

tranzacţionează  pe sistemul alternativ de tranzacționare cu simbolul INMA. 

4.2. Societatea nu a distribuit dividende in ultimii ani. 

4.3. Societatea nu a desfăşurat nici o activitate de achiziţionare a propriilor acţiuni. 

4.4. Societatea comercială nu are filiale. 

4.5. Societatea comercială nu a emis obligaţiuni sau alte titluri de creanţă.  

 

V.   Conducerea societăţii comerciale 
 

5.1. a)  Conducerea administrativă a societăţii comerciale este asigurată de 

Consiliul de Administraţie format din următorii membri:  

           Nume                   Calificare  Funcție          

         Matreș Ioan                               Economist               Președinte CA 

         Melnic Mircea                Inginer                    Vicepreședinte CA 

         Burtea Nicolae       Economist               Membru CA 

Aceştia îşi desfăşoară activitatea în baza unor contracte de mandat aprobate de 

AGOA pe perioada 2016-2020. 

Conducerea executivă a societăţii este asigurată de o echipă formată din: 

o Ec. Matreş Ioan – Director General; 

o Ing. Melnic Mircea – Director General Adjunct; 

o Ec. Burtea Nicolae – Director Economic. 
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b) Nu există nici un fel de acord sau înţelegere între vreun administrator şi o altă 

persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator. 

c)  Numărul de acţiuni deţinut din capitalul social, respectiv ponderea pentru 

fiecare: 

 Matreş Ioan Preşedinte CA  - 69.290 acţiuni – 16,4160%  

 Melnic Mircea Vladimir CA -  69.075 acţiuni – 16,3650% 

 Burtea Nicolae membru CA – 49.889 acţiuni – 11,8195 %. 

d) Nu sunt persoane afiliate societăţii comerciale. 

e)  Membrii conducerii administrative nu au fost implicaţi în ultimii 5 ani în nici 

un litigiu şi în nici o procedură administrativă. 

5.2. a) Membrii conducerii executive a societăţii comerciale şi participarea lor la 

capitalul social al societăţii. 

 Director General Matreş Ioan: 69.290 acţiuni, reprezentând 16,4160 % din 

capitalul social. 

 Director General Adjunct Melnic Mircea Vladimir: 69.075 acţiuni, 

reprezentând 16,365% din capitalul social. 

 Director Economic Burtea Nicolae 49.889 acţiuni, reprezentând 11,8195% din 

capitalul social. 

b) Nu există nici un fel de acord sau înţelegere în urma căreia unul dintre membrii  

conducerii executive  a fost numit în această funcţie. 

5.3. Membrii conducerii executive nu au fost implicaţi în ultimii 5 ani în nici un 

litigiu şi în nici o procedură administrativă. 
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VI.Situaţia financiar-contabilă 
 

 

I. BILANŢUL CONTABIL: 

                                                                                                                                       (LEI)

 Denumirea indicatorilor 2017 2018 2019

1 A ACTIVE IMOBILIZATE 1.208.633 1.051.777 935.013

   2 B ACTIVE CIRCULANTE 1.657.248 1.500.245 1.667.475

3     I. STOCURI 332.990 249.954 283.675

4     II. CREANTE 175.658 312.409 425.251

5    III.INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT - - - 

6     IV. CASA SI CONTURI LA BANCI 1.148.600 937.882 958.549

7 C  CHELTUIELI IN AVANS - - -

8 D DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O  

PERIOADA DE PANA LA UN AN 

1.178.060 848.817 936.738

9 E    ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV 

DATORII CURENTE NETE 

479.188 651.428 730.737

10 F    TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 1.687.821 1.703.205 1.665.750

11 G    DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O 

PERIOADA MAI MARE DE UN AN 

- - - 

12 
H PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELT. 

- - - 

13 I    VENITURI IN AVANS - - - 

14 J CAPITAL SI REZERVE 1.055.222 1.055.222 1.055.222

15     I. CAPITAL SUBSCRIS VARSAT 1.055.222 1.055.222 1.055.222

16     II. PRIME DE CAPITAL  - - - 

17     III.REZERVE DIN REEVALUARE 52.348 52.348 - 

18     IV.REZERVE 573.529 580.251 595.635

19     V.REZULTATUL REPORTAT - - - 

20     VI.REZULTATUL EXERCITIULUI  6.722 15.384 14.893

21     Repartizarea profitului - - - 

22 CAPITALURI PROPRII – TOTAL 1.687.821 1.703.205 1.665.750
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23     Patrimoniul public - - - 

24 CAPITALURI – TOTAL 1.687.821 1.703.205 1.665.750

 ACTIV=PASIV 2.865.881 2.552.022 2.602.488

 NR. ACTIUNI 422.089 422.089 422.089

 

II. CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE: 

                                                                                                                                      (LEI)

Denumirea indicatorilor 2017 2018 2019

1 CIFRA DE AFACERI NETA 1.891.150 2.590.225 2.330.237

2 VENITURI DIN EXPLOATARE  2.565.523 2.728.155 2.540.991

3 CHELTUIELI DE EXPLOATARE 2.532.478 2.672.686 2.495.501

4 REZULTATUL DIN EXPLOATARE 33.045 55.469 45.490

5 VENITURI FINANCIARE 108 464 1.046

6 CHELTUIELI FINANCIARE 22.390 13.124 6.573

7 REZULTATUL FINANCIAR -22.282 -12.660 -5.527

8 VENITURI TOTALE 2.565.631 2.728.619 2.542.037

9 CHELTUIELI TOTALE 2.554.868 2.685.810 2.502.074

10 REZULTATUL BRUT  10.763 42.809 39.963

11 IMPOZITUL PE PROFIT 4.041 27.425 25.070

12 REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI 6.722 15.384 14.893

 

III. INDICATORI ECONOMICI 

 

1. Solvabilitatea patrimonială 

Solvabilitatea patrimonială 2019 = Capitaluri proprii/Total activ x 100 = 64,00% 

Solvabilitatea patrimonială 2018 = Capitaluri proprii/Total activ x 100 = 66,74% 

Solvabilitatea patrimonială reprezintă capacitatea societăţii de a-şi plăti datoriile 

ajunse la scadenţă. Valoarea acestui indicator este considerată bună când rezultatul 

obţinut depăşeşte 30%, indicând ponderea surselor proprii în totalul pasivului. 
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Solvabilitatea patrimonială a scăzut în anul 2019 faţă de valoarea din anul 2018 

datorită scăderii capitalurilor proprii. 

2. Gradul de îndatorare  

Gradul de îndatorare 2019 = Datorii totale/Total activ x 100 = 36.83% 

Gradul de îndatorare 2018 = Datorii totale/Total activ x 100 = 33.26% 

Acest indicator evidenţiază limita până la care societatea îşi finanţează activitatea din 

 alte surse decât cele proprii (credite, datorii la stat şi furnizori). În condiţii normale 

de activitate gradul de îndatorare trebuie să se situeze în jur de 50%. O limită sub 

30% indică o rezervă în apelarea la credite şi împrumuturi iar peste 80% o 

dependenţă de credite, situaţie alarmantă. 

Gradul de îndatorare în anul 2019 a crescut pe fondul creşterii datoriilor.  
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40
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3.Rata rentabilităţii economice 

Rata rentabilităţii economice 2019 = Rezultatul din expl./Total activ x 100 = 1.74 % 

Rata rentabilităţii economice 2018 = Rezultatul din expl./Total activ x 100 = 2,17 % 

Acest indicator reprezintă capacitatea societăţii de a produce profit din activitatea de 

bază şi măsoară eficienţa mijloacelor materiale şi financiare alocate.  

Rata rentabilităţii economice în anul 2019 a scăzut faţă de valoarea din 2018, datorită 

scăderii rezultatului din exploatare. 

 4.Rata profitului  
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Rata profitului 2019  = Rezultatul brut/Cifra de afaceri x 100 =  1.58% 

Rata profitului 2018  = Rezultatul brut/Cifra de afaceri x 100 =  1,65 % 

Acest indicator arată profitul obţinut la o unitate monetară cifră de vânzări.  

Rata profitului în anul 2019 a scăzut faţă de valoarea anului 2018 datorită scăderii  

valorii rezultatului brut și a cifrei de afaceri. 

5.Rata capitalului social  
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Rata capitalului social 2019 = Rezult. net al ex./Capital social subscris x 100 = 1.41% 

Rata capitalului social 2018 = Rezult. net al ex./Capital social subscris x 100 = 1,46% 

Rata capitalului social în anul 2019 a scăzut faţă de valoarea din 2018 datorită 

scăderii accentuate a rezultatului net al exerciţiului. 
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BILANŢUL CONTABIL LA 31.12.2019 - ANEXĂ    

a) În cadrul elementelor de activ, cele care depăşesc 10% din totalul de active sunt: 

  active imobilizate corporale, care în anul 2019 sunt în valoare de 935.013 lei, 

reprezentând 35,92 % din total active, în timp ce anul trecut valoarea acestora era de 

1.051.777  lei, reprezentând 41,21% din total.  

  stocurile, care în anul 2019 sunt în valoare de 283.675 lei, reprezentând 10,90 

% din total active, în timp ce anul trecut valoarea acestora era de 249.954 lei, suma 

ce reprezenta doar 9,79% din total.  

 Total active curente în anul 2019 se ridică la 1.667.475 lei, în timp ce în anul 

2018 se cifrau la 1.500.245 lei. 

 Total pasive curente în anul 2019 se ridică la 936.738  lei, în timp ce în anul 

2018 se cifrau la 848.817 lei. 

 Nu s-a oprit şi nici nu s-a vândut vreun segment de activitate. 

 Se preconizează pe anul 2020  vânzarea unor terenuri pe care sunt amplasate 

clădiri închiriate/vândute. 

b) Analizând contul de profit şi pierdere din ultimii 2 ani se constată următoarele: 

 Cifra de afaceri netă 2019 = 2.330.237 lei; 

 Cifra de afaceri netă 2018 = 2.590.225 lei; 

 Cifra de afaceri a cunoscut o evoluţie descrescătoare. În anul 2019 a scăzut cu 

36,97%  faţă de anul 2018.  

 Total venituri 2019 = 2.542.037 lei;  

 Total venituri 2018 = 2.728.619 lei; 

 Veniturile totale au cunoscut o evoluţie descrescătoare. În anul 2019 au scăzut 

cu 6,84% faţă de anul 2018.  



       RAPORT ANUAL 2019 -INDUSTRIE MICĂ PRAHOVA S.A.   

 

17 

 Elemente de costuri şi cheltuieli cu o pondere de cel puţin 10% din cifra de 

afaceri netă au avut următoarea evoluţie: 

 Cheltuielile cu materiile prime și materialele consumabile în valoare de 

648.207  lei, reprezentând  27,81 % din cifra de afaceri au scăzut față de anul 2018 

cu 17,20%. În anul 2018, valoarea acestora era de 783.155 lei, iar ponderea din cifra 

de afaceri era de 33,26 %. 

 Cheltuielile cu personalul în valoare de 1.104.859 lei, reprezentând 47,41% din 

cifra de afaceri au crescut faţă de anul anterior cu 0,58%. În anul 2018, valoarea 

acestora era de 1.098.469  lei, iar ponderea în cifra de afaceri era de 42,40%. 

 Alte cheltuieli de exploatare în valoare de 439.786 lei, reprezintă 18,00% din 

cifra de afaceri și au crescut  față de anul anterior cu 1,03%. În anul 2018, valoarea 

acestora era de 426.156 lei, iar ponderea în cifra de afaceri era de 16,45%. 

Casa şi conturile bancare în cadrul activităţii de bază au înregistrat o creştere cu  

1,02  % faţă de începutul perioadei analizate. 

Valoarea investiţiilor din ultimii 3 ani: 

 2017 –  116.188 lei 

 2018 –   43.848 lei 

 2019 –   41.960 lei 

În cadrul activităţii de exploatare s-au înregistrat venituri în valoare de 

2.540.901 lei şi cheltuieli în sumă de 2.495.501 lei.  

Veniturile din exploatare au cunoscut o evoluţie descrescătoare. În anul 2019 

au scăzut cu 6,87% faţă de anul 2018.  

Cheltuielile din exploatare au cunoscut o evoluţie descrescătoare. În anul 2019 

au scăzut cu 6,63 % faţă de anul 2018. 
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Din activitatea de exploatare a rezultat un profit de 45.490 lei, în timp ce anul 

trecut profitul era de 55.469 lei.  

Ponderea cea mai mare în cadrul veniturilor de exploatare o deţine producţia 

vândută în valoare de 2.325.623 lei, reprezentând 91,48% din total.  

La cheltuieli, ponderea cea mai importantă este reprezentată de cheltuielile cu 

personalul în valoare de 1.104.859 lei, adică 44,15% din total. 

Activitatea financiară a avut următoarea evoluţie: 

Veniturile financiare in 2019 sunt în sumă de 1.046 lei, iar în anul 2018 acestea 

erau de 464 lei. Societatea înregistrează cheltuieli financiare pentru anul 2019 în 

valoare de 6.573 lei, în timp ce anul anterior valoarea acestora era de 13.124 lei.  

Rezultatul activităţii financiare este o pierdere de 5.527 lei, în timp ce anul 

trecut unitatea înregistra o pierdere la acest capitol de 12.660  lei. 

 Veniturile financiare sunt alcătuite din venituri din dobânzi în valoare de 452 lei 

și alte venituri financiare în valoare de 594 lei. Cheltuielile financiare sunt 

reprezentate de cheltuieli cu dobânzile în sumă de 6.573 lei. 

 Veniturile totale în sumă de 2.572.037 lei au cunoscut o evoluţie descrescătoare. 

În anul 2019 au scăzut cu 6,84 %  faţă de anul 2018. 

       Cheltuielile totale în valoare de 2.502.074 lei au cunoscut o evoluţie 

descrescătoare. În anul 2019 au scăzut cu 6,85%  faţă de anul 2018.  

Societatea comercială a înregistrat un profit net în valoare de 14.893 lei, în timp ce în  

anul 2018 s-a înregistrat un profit de 15.384 lei. 

Datoriile totale sunt în valoare de 936.738 lei, în timp ce anul trecut valoarea 

acestora era de 848.817 lei în creștere faţă de anul precedent cu 10,35 %. 

Creanţele sunt în valoare de 425.251  lei, în timp ce anul trecut valoarea acestora 

era de 312.409 lei. 




